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Perseguição à população e ao movimento negros 

 

Introdução: o racismo em São Paulo 

 

A oposição ao golpe militar no Brasil não se limitou a setores da classe 

média urbana de maioria étnica branca; a presença negra no movimento de 

combate ao regime foi também expressiva. Dentre os mortos e desaparecidos 

figuram nomes de militantes de origem negra. Afora isso, por serem maioria 

entre os mais pobres, os negros eram os maiores atingidos pelas políticas 

autoritárias do período. 

Haroldo Costa, em sua obra Fala Crioulo, alerta para essa questão: 

 
Cada vez que há um endurecimento, um fechamento político, o negro 
é atingido diretamente porque todas as suas reivindicações 
particulares, a exposição de suas ânsias, a valorização de sua 
história, desde que não sejam feitas segundo os ditames oficiais, 
cheiram à contestação subversiva1.  

 

Qualquer manifestação cultural, política, reivindicação ou atitude política 

de oposição, que viesse de encontro com os padrões estabelecidos da ordem 

vigente, poderia ser considerada subversiva e cuidadosamente vigiada e 

duramente reprimida.  

Não temos registros precisos do número total de negros presos e 

torturados, e até mesmo mortos ou desaparecidos que não eram conhecidos 

amplamente por sua militância, mas que morreram em virtude das práticas do 

Estado.   

É difícil mensurar as diversas formas de violações sofridas pela 

população negra durante o período da ditadura no país, basta rememorar 

notícias de jornais, onde os negros e pobres figuravam em maior parte do 

noticiário policial. O principal legado da ditadura foi jogar o negro nas favelas e 

periferias carentes de serviços básicos. 

Dessa forma, não se pode deixar de considerar que a população pobre e 

negra é atingida até os dias de hoje com práticas instauradas no período2.  

                                                            
1 COSTA, Haroldo. Fala, Crioulo. Rio de Janeiro: Editora Record, 1982, p. 16-17. 
2 No Bagulhão os presos políticos destacaram como primeiro método de tortura utilizado o pau 
de arara, anteriormente utilizado contra os escravos no Brasil: “’pau de arara’ [...] também 
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A discriminação racial contra os negros é muito mais antiga do que a 

ditadura militar, e remonta aos tempos coloniais e à escravidão. Em São Paulo, 

ela teve traços peculiares. Clóvis Moura, ao falar das lutas negras no território 

paulista, faz uma observação interessante: esta região recebera negros que 

vem de outras partes do território brasileiro como o Nordeste, que concentrava 

o grande contingente de escravos que vinham diretamente da África. Mas 

esses negros, nessa região, passaram a ser considerados excedentes devido à 

queda da agricultura de exportação, e aqueles da região mineira passaram a 

não ter mais atividades produtivas em face da exaustão das minas de ouro e 

de outras riquezas minerais. São Paulo, com a agricultura cafeeira, aproveita a 

mão de obra escrava excedente. O autor explica que a maior parte dos 

escravos, em São Paulo, era constituída de ladinos e crioulos3. 

No Estado de São Paulo, os cafeicultores eram homens ligados ao 

comércio. Assim se formou uma nova classe social numa luta em defesa da 

ampla aquisição de terras, recrutamento da mão de obra, organização e 

direção da produção, transporte interno, comercialização nos portos, contatos 

oficiais, interferência na política financeira e econômica4. É justamente nessa 

fase que vem da Bahia, entre os escravos negros, um menino chamado Luís 

Gama, que se tornaria um dos maiores abolicionistas, especialmente com sua 

atuação nas ações de liberdade para os escravos, e com sua obra poética.  

 

Este ritmo de crescimento demográfico através da penetração do 
negro é que caracteriza, do ponto de vista que nos interessa, a fase 
cafeeira. Dentro dessa economia o escravo paulista carregará nas 
costas todo o peso. Tal fato configurará e determinará no setor 
político a conhecida posição de muitos republicanos que eram, ao 
mesmo tempo, contra a abolição. Justificavam tal estereótipo que 

                                                                                                                                                                              
conhecido por “cambão”, é um dos mais antigos métodos de tortura. Aplicado já nos tempos da 
escravidão para castigar escravos “rebeldes”, consiste em amarrar punhos e pés do torturado 
já despido e sentado no chão, forçando-o a dobrar os joelhos e a envolvê-los com os braços; 
em seguida, passar uma barra de ferro de lado a lado – perpendicularmente ao eixo 
longitudinal do corpo – por um estreito vão formado entre os joelhos fletidos e as dobras dos 
cotovelos. A barra é suspensa e apoiada em dois cavaletes (no DEOPS de São Paulo, os 
cavaletes são substituídos por duas escrivaninhas), ficando o preso dependurado [...]” 
(COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO (CEV) “RUBENS PAIVA”. 
“Bagulhão”: A voz dos presos políticos contra os torturadores. São Paulo, 2014, p. 16). O livro-
relatório do Projeto Brasil: Nunca Mais também apresenta o instrumento de tortura pau de 
arara (BRASIL: NUNCA MAIS. 3ª edição. São Paulo: Editora Vozes, p. 34).  
3 Mestiços de africanos e europeus. (nota dos autores) 
4 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil, Rio de Janeiro, 1959, p.139-40, apud 
MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala, 3ª ed. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 
1981, p.200. 
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defendia as suas posições de classe através de slogan racista: “O 
Brasil é o café e o café é negro.” A divisão das forças políticas em 
São Paulo, no aspecto que nos interessa aqui, decorre deste fato: o 
escravo negro chegou para a Província num momento de pleno 
florescimento das suas forças produtivas, entrando como injeção 
dinamizadora quando outras áreas dos antigos coronéis estavam em 
franca decomposição5. 

 

Com tanto escravo chegando a São Paulo, a população negra aumenta 

muito numericamente e é rapidamente absorvida pelo surto da cultura cafeeira. 

Ao mesmo tempo executa-se uma política migratória que se insere nas 

relações de produção por meio da mão de obra livre. Dessa forma, “coexistem 

duas formas de trabalho irreconciliáveis: a livre e a escravo. É dessa 

contradição que surgirão os elementos que irão particularizar a luta dos 

escravos paulistas6”.  

As fugas e os quilombos foram as primeiras formas de resistência do 

negro em São Paulo. A respeito do período pós-golpe de 1964, os quilombolas 

são tratados neste Relatório no anexo que trata das violações de direitos no 

campo. 

Após a chamada Abolição da Escravatura, em 13 de maio de 1888 (que 

não atendeu às necessidades dos libertos), o crescimento econômico não 

aproveitou, em regra, aos negros em São Paulo, como lembrou Florestan 

Fernandes: 

 

Nas circunstâncias em que se desenrolou, o surto econômico não 
beneficiou o ex-agente do trabalho escravo, nem mesmo os que já 
eram, então, libertos e homens livres. A concorrência dos migrantes 
não só os desalojou das posições mais ou menos vantajosas que 
ocupavam; impediu que eles absorvessem, na linha do padrão 
tradicional do ajustamento econômico imperante sob a escravidão, as 
oportunidades novas7. 

 

Ademais, as elites paulistas não se libertaram das doutrinas racistas 

pretensamente científicas do século XIX. Em São Paulo, a exaltação do papel 

dos bandeirantes na história nacional combinava-se com escolas de direito 

penal e de medicina legal influenciadas pelo médico italiano Cesare Lombroso 

(1835-1909), que eram racistas. Sobre as elites paulistas do fim do século XIX 

                                                            
5 MOURA, Clovis, op. cit., p. 203. 
6 MOURA, Clovis, op. cit., p. 202.  
7 FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Global Editora, 2013. 
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e do início do século XX, escreveu Lilia Moritz Schwarcz, comentando as 

publicações do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo:  

 

[...] era essa mesma elite paulista que assumiu para si a tarefa de 
promover uma imigração europeia condicionada por leis restritivas à 
entrada de populações negras e amarelas, que previa o fim desses 
grupos ‘selvagens que se tornaram degenerados’. ‘Dos indígenas, 
pouco se espera, dos negros e mestiços menos ainda’, era o que 
afirmava um ensaio escrito em 1906 sobre os problemas da mão de 
obra no país [...] 8. 

 

A cultura racista das elites paulistas gerou sérias consequências sobre o 

espaço urbano: na região central, onde diversos grupos musicais negros 

tocavam nas noites de sexta-feira e sábado, dos anos 1920 à década de 1940. 

Monteiro Lobato foi um dos intelectuais que reclamavam desses espaços de 

sociabilidade dos negros em São Paulo, e chegou a afirmar, nesta crônica 

publicada em livro em 1948, que os negros infestavam as ruas, atrapalhando o 

comércio: 

 

O estrangeiro ou turista que passar pela nossa metrópole vai ter a 
ideia, se der uma curta caminhada por aquelas ruas com suas belas 
vitrines, de que São Paulo é uma Adis-Abeba ou uma Havana, devido 
ao grande número de pessoas de cor que infestam essa rua e 
afastam dali pessoas que podem passar por lá após o cinema para 
admirar as novidades expostas nas vitrines9. 

 

Trata-se de uma época, os anos 1940, de repressão policial às redes e 

espaços de sociabilidade dos negros em São Paulo10. Se o racismo, pois, não 

foi criado pela ditadura militar, ela deu-lhe novo sentido de acordo com o perfil 

da repressão política e social desse período. 

 

 

1. Racismo, doutrina de segurança nacional e imagem do país 

 

                                                            
8 SCHARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no 
Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 131. 
9 LOBATO, Monteiro, apud PAOLI, Maria Célia; DUARTE, Adriano. São Paulo no plural: espaço 
público e redes de sociabilidade. ln: PORTA, Paula (org. ) História da cidade de São Paulo. Vol. 
3: A cidade na primeira metade do século xx, 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004.p. 59. 
10 PAOLI, Maria Célia; DUARTE, Adriano. São Paulo no plural: espaço público e redes de 
sociabilidade. ln: PORTA, Paula (org. ) História da cidade de São Paulo. Vol. 3: A cidade na 
primeira metade do século xx, 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004. 
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[...] no Exército entrei soldado e saí cabo. O capitão me aconselhou a 
seguir carreira. Eu disse que não seguia porque nunca tinha visto um 

general crioulo e eu não seria o primeiro. 
Francisco Maciel, O primeiro dia do ano da peste11 

 

Na epigrafe, do primeiro romance de Francisco Maciel, temos a fala de 

Aloísio Cesário, personagem que vive a dificuldade de ser negro no Brasil e na 

ditadura militar. Em determinado momento, ele renuncia à carreira militar 

devido à cultura racista das Forças Armadas. No romance, os diversos 

obstáculos levam-no a viajar, ou a desejar viagem, para o continente africano. 

Perto do fim, já tendo perdido a razão, imagina uma mutação da espécie 

humana. Os novos seres alimentam-se dos homens, mas não são capazes de 

devorar os que são negros. Dessa forma, o personagem, em seu 

enlouquecimento, para expressar uma necessidade de revolução política 

contra o regime racista, precisa conceber uma nova humanidade. 

Essa cultura racista não era reconhecida pelo regime, e ele evitou que 

se criassem instrumentos jurídicos e vias políticas para denunciá-la. Neste 

Relatório, o capítulo sobre as conexões internacionais da ditadura militar 

argumenta que ela adotou, em sua política exterior, um isolacionismo em 

relação ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. O governo não desejava 

sofrer fiscalização internacional nessa área, o que levaria a um 

desmascaramento da imagem que tentava impor de ter sido fruto de uma 

“revolução” “democrática”, ou de ser algum tipo de democracia, como 

sustentavam os oficiais e os intelectuais do regime.  

 Significativa exceção foi a Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial, que a Organização das Nações 

Unidas celebrou em 1965, foi ratificada pelo governo em 1969, apesar de se 

tratar de um período em que a ditadura militar deixou o Brasil afastado das 

convenções de direitos humanos. 

A ratificação desse tratado internacional atendia ao desejo de divulgar a 

imagem do Brasil como uma “democracia racial” (inspirando-se em Gilberto 

Freyre12), e ela foi praticada de forma que não se pudessem propor denúncias 

                                                            
11 MACIEL, Francisco. O primeiro dia do ano da peste. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, 
p.61. 
12 Mesmo Gilberto Freyre, cuja obra serviu para inspirar o mito da democracia racial, e que 
apoiou o golpe militar e o colonialismo português, não negava a discriminação racial no Brasil, 
e defendeu em 1979 “que haja uma grande campanha entre nós para se dar bolsas de estudo 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



contra o Brasil por racismo, pois o governo não reconheceu o Comitê 

Internacional formado pela Convenção: 

 

No entanto, o governo teve o cuidado de não fazer a declaração 
facultativa do artigo 14 da Convenção, que reconhece a competência 
do Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial 
para receber e analisar denúncias de violação dos direitos humanos 
cobertos na Convenção. Dessa forma, buscava-se eliminar a 
possibilidade de postular internacionalmente contra o racismo no 
Brasil13. 

 

A simples ratificação da Convenção não assegurava a possibilidade de 

fazer denúncias das violações aos direitos humanos referentes à discriminação 

racial, portanto. A recusa à fiscalização internacional coadunava-se com o fato 

de que se tratava de tema sensível para o regime. Os movimentos negros, 

assim como outros movimentos de reivindicação de direitos humanos, eram 

encarados com suspeita pelos órgãos de segurança e de informações e 

sofriam vigilância: 

 

Os movimentos negros ao questionarem, como tantos outros 
movimentos sociais da época, a opressão e o autoritarismo, também 
entravam para o rol das entidades “subversivas” segundo as 
instituições repressoras do regime. A participação e o diálogo dos 
movimentos negros com a oposição e a resistência, por exemplo, a 
proposta de aliança do MNU [Movimento Negro Unificado] aos 
“setores progressistas” do país, conforme expressão utilizada no III 
Congresso Nacional do referido movimento [em 1982], posicionando-
se de forma contrária à política social, econômica e repressiva do 
regime militar. Estas posições levaram a comunidade de informações 
e segurança a ter maior desconfiança para com a mobilização afro-
descendente, classificando-a de “subversiva”. Houve um processo de 
criminalização dos movimentos sociais, envolto em uma mentalidade 
de que estes se tornavam “ameaças” à estabilidade política14. 

                                                                                                                                                                              
a filhos chamados negros puros. Não apenas aos superdotados, mas aos de inteligência 
comum. Eles continuam deixados quase inteiramente à margem do processo educativo.” 
(FREYRE, Gilberto. Encontros. Org. de Sergio Cohn. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010, 
p. 172) 
13 Com isso, segundo o mesmo estudo, no Brasil “A política exterior busca transmitir a imagem 
de que o regime militar era democrático, ao mesmo tempo em que rechaçava as tentativas de 
fiscalização internacional nessa matéria. Em outro trabalho, chamei essa estratégia do governo 
brasileiro, com esses dois elementos contraditórios, de isolacionismo deceptivo [...]”, ou seja, 
buscava-se divulgar uma imagem enganosa do Brasil com esse uso instrumental do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos (FERNANDES, Pádua. Migração na ditadura militar 
brasileira: desejados e indesejados perante a doutrina de segurança internacional. In: Segundo 
Congreso de la Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional. Rio de Janeiro, 23-25 
agosto 2012. Disponível em < http://lasil-sladi.org/files/live/sites/lasil-
sladi/files/shared/Working%20Papers/Working%20Paper%2013%20P%C3%A1dua%20Fernan
des.pdf >. Acesso em 28 fev. 2015). 
14 KÖSSLING, Karin Sant’Anna. As lutas Anti-racistas de Afro-descendentes sob Vigilância do 
DEOPS/SP (1964-1983). Dissertação de Mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação 
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A vigilância era acompanhada da desqualificação das reivindicações 

contra a discriminação racial, tratando-as como tentativas de criar 

antagonismos no país. De acordo com a doutrina de segurança nacional, tratar-

se-ia da “guerra psicológica adversa” que os subversivos comunistas adotariam 

na primeira fase da “guerra revolucionária”. Na 148ª Audiência Pública da 

Comissão da Verdade Rubens Paiva, no dia 3 de novembro de 2014, o 

pesquisador Pádua Fernandes analisou documentos do Serviço Nacional de 

Informações (SNI) que negavam a existência de racismo no país, alegando que 

se tratava de “invenção” da esquerda: 

 

[...] outubro de 1971, em que o SNI diz “As esquerdas inventam as 
mentiras mais deslavadas, como esta em que o Brasil, conhecido 
universalmente como hospitaleiro e amigo, aparece manchado pelo 
labéu do racismo e da xenofobia15”. 
Então isso é uma questão que aparece também nos documentos 
relativos aos movimentos negros. O racismo seria uma mera 
invenção das esquerdas para, dentro dessa estratégia de guerra 
psicológica adversa, para inventar conflitos inexistentes, denegrir o 
governo e, criando esses conflitos sociais, quem sabe, propiciar uma 
revolução. 
 

Na mesma audiência, o pesquisador explicou que a alegação da 

existência de discriminação racial, além de falsa, seria mera estratégia das 

esquerdas para realizar a “guerra revolucionária” no país. Dessa forma, a luta 

contra o racismo era usada como pretexto para criminalizar os militantes 

políticos da esquerda. Isso ocorreu, por exemplo, em 1978, quando a 

Delegacia de Ordem Política e Social de São Paulo (DOPS/SP) montou uma 

operação para prender militantes socialistas:  

 
Então, por exemplo, há uma operação em 1978, Operação Lotus. 
Essa Operação Lotus foi uma operação para apreender militantes 
socialistas que estavam pretendendo formar o Partido Socialista dos 
Trabalhadores, PST, então foram apreendidos vários militantes 
socialistas. [...] 
Um dos problemas desses militantes socialistas que foram presos em 
1978, as palavras de ordem do PST, “São contra a discriminação 
racial de negros e índios, à ditadura militar, às prisões e torturas.”, 
então, novamente, com essa ideia de que a discriminação racial não 

                                                                                                                                                                              
em História da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007. Disponível em < 
http://www.institutobuzios.org.br/documentos/KARIN%20SANTANNA%20KOSSLING_Movimen
to%20Negro%20sob%20vigil%C3%A2ncia%20do%20DEOPS.pdf >. Acesso em 28 fev. 2015. 
15 SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. Comunismo Internacional: Sumário de 
informações, nº 10, out. 1971, seção 2.4, 20-C-43-3564, documento reservado, Arquivo Público 
do Estado de São Paulo, Acervo DEOPS/SP. 
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existia, era uma invenção das esquerdas, esse labéu contra o 
Regime.  
 

Outro documento debatido nessa audiência foi o Relatório confidencial, 

não assinado (como era a praxe da época) de 15 de maio de 1978 da Divisão 

de Informações do DOPS/SP: 

 
Com respeito às comemoração do Dia 13 de Maio, permita-nos tecer 
breves considerações, a saber: 
A matéria inserida no FOLHETIM de 14/05/1978, com o título 
“NEGRO TEM QUE IR PRO PAU”, palavras estas atribuídas ao 
Delegado de Polícia da 44ª DP, Dr. LUIZ ALBERTO ABDALA, no 
episódio da prisão de ROBSON SILVEIRA LUZ em fins de abril p.p., 
lamentável sob todos os aspectos, longe de ser uma homenagem 
póstuma a Robson na Semana da Abolição, tem objetivos mais 
profundos, se não vejamos: 
Observamos de longa data que africanistas (estudiosos da cultura 
negra de origem africana) como Clovis Moura e Florestan Fernandes, 
entre outros, usando da dialética, “acordar” a cultura negra “ainda 
adormecida na escravidão” para um movimento de emancipação de 
cunho socialista, inspirado nos “Panteras Negras”, grupo norte 
americano [sic] conhecido pelas ações radicais e violentas. (Jornal 
Versus, no 19, página 39) 
Ultimamente temos observado o crescimento do Movimento 
Socialista que tenta a curto prazo lançar o Partido Socialista Brasileiro 
que se tornou conhecido como Convergência Socialista. 
Dentro dessa Frente, há um movimento chamado “AFRO LATINO 
AMÉRICA” de cunho nítidamente [sic] revanchista que procura incutir 
o racismo no negro contra os “dominadores brancos”, e distorcer a 
miséria, este grave problema social que aflige a todos 
indistintamente, principalmente a população da periferia [sic], como 
sendo privativa do negro16. 
 

O assassinato de Robson Silveira da Luz, feirante negro de 27 anos, por 

policiais militares da 44º Departamento de Polícia de Guaianazes chefiados 

pelo delegado Alberto Abdalla, em 18 de junho de 1978, gerou tal reação que 

foi, de fato, o estopim para a criação do Movimento Negro Unificado (referido 

na seção seguinte deste capítulo), somado à proibição, semanas após, de 

quatro jovens negros de entrarem no Clube de Regatas Tietê17. 

No relatório do DOPS/SP, o assassinato do jovem negro não é nem 

mesmo tratado como objeto de investigação, de tão naturalizados estavam 

para a polícia os crimes de lesa-humanidade e as práticas racistas. Dessa 

forma, o investigador ataca intelectuais que denunciavam o racismo, Clóvis 

                                                            
16 DELEGACIA DE ORDEM POÍTICA E SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (DOPS/SP). 
DIVISÃO DE INFORMAÇÕES. Relatório confidencial. 15 de maio de 1978, OS 1056, Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, Acervo DEOPS/SP. 
17 BRASIL, Mariana. 35 anos em marcha contra a discriminação racial. Raça. Disponível em < 
http://racabrasil.uol.com.br/cultura-gente/181/35-anos-em-marcha-contra-a-discriminacao-
racial-a-293982-1.asp/ >. Acesso em 28 fev. 2015. 
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Moura (que será tratado mais adiante neste capítulo) e Florestan Fernandes (o 

grande sociólogo marxista cassado por meio do Ato Institucional nº 5 que, em 

sua obra, também atacou a discriminação racial). Como ambos eram 

socialistas (era a esquerda que combatia a discriminação racial, enquanto, em 

geral, era a direita que cultivava o mito da democracia racial), são acusados de 

levantar essas questões para criar antagonismos sociais, e por isso é 

mencionado o grupo estadunidense Panteras Negras, que adotava métodos 

violentos contra a sociedade racista. 

No relatório confidencial do DOPS/SP, são os denunciantes que são 

acusados, e de desejarem – prática absurda para o investigador policial – 

aplicar a lei então vigente contra o racismo, a Lei Afonso Arinos (que teve 

sempre uma baixíssima eficácia, em parte devido à resistência policial em 

aplicá-la): 

 
Este movimento tem amplo apoio da imprensa, principalmente do 
jornal “Versus”, porta voz oficial da Convergência Socialista” [sic]. 
Assim sendo, a toda ocorrência policial envolvendo elemento de 
origem negra, é de se esperar uma repercussão acima da expectativa 
para ser reivindicada a aplicação da Lei Afonso Arinos18. 

 

Há vários outros documentos sigilosos da ditadura militar que associam 

a luta contra o racismo a uma deturpação ou a uma infiltração realizada pela 

esquerda socialista ou comunista. Em Pedido de Busca do II Exército, de 15 de 

agosto de 197419, afirma-se que o PCB estava realizando um trabalho nos 

meios intelectuais e universitários para “minar a infraestrutura moral, através de 

um trabalho de ação indireta”. Uma das vertentes desse “trabalho” seria o 

“desvirtuamento das características da religiosidade do nosso povo e 

procurando uma infiltração nas manifestações religiosas de cunho afro-

brasileiro”. Com isso, os intelectuais buscariam deturpar “o sentido primitivista e 

apresentar temas de luta”. 

É significativa a referência a um “sentido primitivista” das religiões afro-

brasileiras. A doutrina de segurança nacional era intrinsecamente racista, como 

                                                            
18 DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (DOPS/SP). 
DIVISÃO DE INFORMAÇÕES. Relatório confidencial. 15 de maio de 1978, OS 1056, Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, Acervo DEOPS/SP. 
19 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. II EXÉRCITO. Pedido de informações nº 395/74. 15 de agosto 
de 1974, documento confidencial, OS 154, Arquivo Público do Estado de São Paulo, Acervo 
DEOPS/SP. 
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foi explicado no capítulo deste Relatório sobre as violações de direitos aos 

povos indígenas. O racismo dessa doutrina manifestava-se, entre outros 

fatores, na negação oficial do racismo e nas práticas discriminatórias do regime 

contra a população negra, que não se davam apenas no campo da segurança 

pública: havia a censura, que também seguia a ideologia do branqueamento e 

da invisibilização do racismo. Um dos casos célebres foi o do samba “O Mestre 

Sala dos mares”, de João Bosco e Aldir Blanc, que cantava o líder negro da 

Revolta da Chibata, João Cândido. O samba foi gravado por Elis Regina em 

1974, com a letra alterada por força da censura.  

O marinheiro João Cândido liderou essa revolta contra os castigos 

corporais, típicos dos que se usavam contra os escravos (como a chibata), que 

a Marinha adotava contra os marinheiros. A revolta ocorreu em novembro de 

1910. A Marinha desrespeitou a anistia votada pelo Congresso Nacional, 

assassinou vários dos rebelados. João Cândido morreu no ostracismo, expulso 

das Forças Armadas.  

Ele ficou conhecido como “Almirante Negro” pelo povo. João Bosco e 

Aldir Blanc, no entanto, foram impedidos de chamá-lo assim pela censura – 

tornou-se um “navegante negro” – e a referência à tortura contra os negros foi 

silenciada: o verso, originalmente “rubras cascatas jorravam das costas dos 

negros”, teve que ser alterado para “rubras cascatas jorravam das costas dos 

santos”. Lembra Aldir Blanc que ele e Bosco foram acusados pelos censores 

de fazer “apologia ao negro” 20. 

A censura também vinha da parte dos grandes grupos econômicos que 

apoiavam a ditadura militar, seja na tevê (a invisibilização dos atores negros 

em telenovelas da Globo, por exemplo), seja na música. Os exemplos são 

inúmeros. Podemos lembrar aqui da denúncia pública que fez a cantora Elza 

Soares por ter tido seu disco Senhora da terra, de 1979, vetado pela gravadora 

CBS, que tentava impedi-la de abordar politicamente sua negritude: 

 

Como no caso de Taiguara, que relatou ao HP [jornal Hora do Povo] 
em carta ao Povo Brasileiro, as artimanhas das multinacionais do 
disco e seus asseclas da Censura e do “Governo”, Elza Soares tem 

                                                            
20 CENSURAMUSICAL.COM. A realidade da censura por Aldir Blanc. Org. de André Rocha, 
Gabriel Pelosi e Lucas Mota. Disponível em < 
http://www.censuramusical.com.br/includes/entrevistas/ALDIR_BLANC.pdf >. Acesso em 28 
fev. 2015. 
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sido “controlada” pela multinacional CBS, que a pedido da CIA castra 
pela raiz toda e qualquer expressão que levante a História e a Cultura 
Negra, “perigosa” maioria da população do sudeste do país, mantida 
em silêncio e explorada pela estrutura escravagista que subsiste em 
nosso território invadido há cinco séculos pela pirataria de elites 
racistas21. 

 

O próprio Taiguara, um dos artistas mais censurados da época22, a 

ponto de ser impedido de continuar sua carreira no Brasil, denunciou diversas 

vezes esse bloqueio da indústria cultural; sobre o caso de Elza Soares, 

afirmou: “[...] dificilmente esse sistema que está aí poderia abrir as portas pra 

Elza. A Globo é um exemplo. Seu programa Alerta Geral discrimina os mais 

autênticos defensores do Samba e das Lutas do Povo Brasileiro e é censurado 

ao ponto de temer a sinceridade de Elza e de outros combatentes que não dão 

colher de chá a essa multinacional ianque23”. 

A ditadura militar não inventou a perseguição ao movimento negro, 

tampouco a censura oficial ou não. Lembremos do Teatro Experimental do 

Negro (TEN), criado por Abdias do Nascimento em 1945, que foi dissolvido em 

1961, que foi impedido pelo governo brasileiro de participar de festivais 

internacionais de teatro24, e sofreu censura em 1951, com a peça “Sortilégio – 

o mistério negro”, do próprio Abdias do Nascimento. 

Um dos fundados do TEN foi Solano Trindade, pernambucano (Recife, 

1908 – Rio de Janeiro, 1974) que chegou a São Paulo nos idos da década de 

1940. Ele morou em Embu e contribuiu para que a cidade se tornasse “Embu 

das Artes”. Por ser defensor da liberdade de expressão e poeta, foi preso em 

1944, em Duque de Caxias, sob a ditadura do Estado Novo. Sua filha, Raquel 

Trindade, artista e responsável pelo legado do pai, em entrevista ao 

“Quilombunista“, de outubro de 2007, fala desta prisão: 

                                                            
21 SOARES, Elza, apud PACHECO, Maria Abília de Andrade. Taiguara: A volta do pássaro 
ameríndio (1980-1996).  Dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidade de Brasília. Brasília, 2013, p. 71-72. 
22 Taiguara teve 85 músicas proibidas, segundo Janes Rocha. Seu disco “Imyra, Tayra, Ipy, 
Taiguara”, gravado entre 1973 e 1974, em que é central o engajamento contra o racismo 
sofrido pelos índios, “foi censurado por inteiro e com requintes” (o que fez o músico deixar o 
Brasil por alguns anos), e só foi reeditado no Brasil em 2013, 17 anos depois de sua morte. É 
de se lembrar que seu último disco, “Brasil Afri”, retoma ritmos de origem africana e reflete sua 
parte de sua experiência na África (ROCHA, Janes. Os outubros de Taiguara. São Paulo: 
Kuarup, 2014, p. 122). 
23 TAIGUARA, apud PACHECO, Maria Abília de Andrade, op. cit., p. 73. 
24 ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL de teatro. Teatro Experimental do Negro. Disponível em < 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/comum/verbete_imp.cfm?cd_ve
rbete=649&imp=N&espetaculo_tipo=1 >. Acesso em 28 fev. 2015. 
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Disseram que ele tinha armas em casa e a justificativa era o poema: 
“Trem sujo da Leopoldina – tem gente com fome” e por ele ter 
assinado o manifesto Mangabeira. Chegaram à noite, Liberto (um dos 
filhos de Solano) era pequeno e estava com sarampo, entraram os 
homens armados até os dentes, papai estava só de cueca. Disse: 
“esperam, deixem eu só colocar uma roupa. Eles reviraram tudo e 
não acharam arma nenhuma, papai não era capaz de matar uma 
mosca. 
Levaram os livros e a papelada dele, não falaram para onde ele iria, 
deixaram ele incomunicável por uns dias. Mamãe foi de prisão em 
prisão, até que no presídio da Rua Relação, no centro do Rio, um 
policial negro que trabalhava lá disse: “não diga que eu lhe falei, mas 
ele está aqui” 25. 

 

No poema, “Tem gente com fome”, temos um retrato das multidões que 

pegavam o Trem da Leopoldina, na cidade do Rio de Janeiro: “Só nas 

estações/ quando vai parando/ lentamente começa a dizer/ se tem gente com 

fome/ dá de comer/ [...] / Mas o freio de ar/ Todo autoritário/ Manda o trem 

parar” 26.  

Na mesma entrevista, Raquel Trindade fala da morte de seu irmão, 

Francisco Solano Filho, ocorrida num quartel do Exército: 

 

Isso já foi em 1964/1965. Em 64, a polícia foi lá em casa buscando 
Francisco Solano Filho, meu irmão. Encontraram ele empinando pipa. 
Estavam à procura dos outros 10 do grupo dos 11 do Brizola. Meu 
irmão disse que eles teriam que procurá-los. Diz que um rapaz disse 
a ele: “Você vai ter que servir o exército não vai? Lá a gente 
conversa.” Em 1965, mamãe recebeu uma ligação, e ao confirmar 
que ele tinha ido ao Exército, um sujeito disse do outro lado: “ele já foi 
e já morreu”. Ela exigiu o corpo, que eles entregaram com um tiro no 
peito, levaram um livro, dicionário de inglês e 10 cruzeiros. Eram as 
armas que ele tinha. Minha mãe não quis mexer nessa história, mas 
depois não podia nem ver homem fardado pela frente que tinha 
medo27. 

 

Solano Trindade pertenceu ao Partido Comunista, mas, depois, por 

divergências políticas, deixou o “Partidão”. Raquel, no mesmo trecho, refere-se 

ao rompimento com o PCB ao tratar das comemorações do centenário de 

nascimento de Solano: 

 

                                                            
25 Disponível em < http://quilombunista.blogspot.com.br/2007_10_01_archive.html >. Acesso 
em 3 de março de 2014. 
26 Décadas depois, o compositor João Ricardo musicou o poema, que foi gravado por Ney 
Matogrosso em 1979 no disco “Seu Tipo”. 
27 Disponível em < http://quilombunista.blogspot.com.br/2007_10_01_archive.html >. Acesso 
em 3 de março de 2014. 
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Em Recife, junto ao escritor, José Vicente de Lima e Barros Mulato, 
em 1936, papai já tinha fundado a Frente Negra Pernambucana. No 
Rio filiou-se ao Partido Comunista, e as reuniões da célula 
“Tiradentes” eram em nossa casa, em Duque de Caxias (RJ).  Papai 
nunca deixou de ser socialista e só deixou o “Partidão”, depois de 
muito tempo quando já estava em São Paulo, por duas razões: - não 
achava que o problema do negro era só econômico, mas dava ênfase 
á questão racial; e não queria uma arte subordinada apenas às 
questões políticas, pois sua própria arte já era um exercício de 
libertação. Não queria pintar só a miséria do negro, mas falar de 
outras coisas, da parte lúdica28. 

 

Na 122ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo “Rubens Paiva”, realizada em conjunto com o SOS Racismo e com a 

Comissão de Direitos Humanos da Alesp em 13 de maio de 2014, o caso de 

Solano Trindade foi relembrado por Rafael Pinto. A família deste militante do 

movimento negro está entre as fundadoras da escola de samba Vai-Vai, que 

acabou por homenagear o escritor em 1975: 

 

Posteriormente quando a gente começa a militar nos anos 1960, nós, 
1970, né? Praticamente eu, Miltão, Henrique Cunha Junior, Ivair, 
essa geração, nós começamos a ter contato também com a geração 
intermediária que foi o professor Eduardo de Oliveira e Oliveira, o 
Oswaldo de Camargo, esse pessoal intermediário. 
E nesse período, nessa fase que a gente já como estudantes tem um 
contato com o Geraldo Filme. É interessante falar do Geraldo Filme 
nesse período porque enquanto jovem o Ciro Nascimento, nós 
queríamos que o Vai-Vai, só abordava os temas, enredo do Vai-Vai, 
só falava da história do Brasil.  
Os vários temas do Vai-Vai era sobre esse assunto e nós queríamos 
introduzir no Vai-Vai os temas afro, porque no início dos anos 1970 o 
Joãozinho Trinta já começou a introduzir lá na Beija-Flor, entendeu?  
Os temas afro e nós começamos o trabalho. 
Tem que buscar trabalhar os temas afro aqui em São Paulo. O 
Solano tinha falecido em 1975 nós colocamos o tema do Solano 
Trindade no Vai-Vai, em 1975. Aí o que acontece? Nesse período o 
Geraldo Filme dirigia o Paulistano da Glória. Então no Paulistano da 
Glória ele levou alguns temas como foi o Padre José Maurício, falou 
do Tebas. Foram esses temas que o Geraldo Filme destacou lá.  
Aí como o Vai-Vai fez o tema do Solano Trindade, aí o Geraldo Filme, 
para homenagear o Solano que era amigo dele, ele falou, eu me 
lembro que nós estávamos passando na Praça da Liberdade, o Miltão 
encontrou conosco e estava só com o refrão do samba “quem nunca 
viu o samba amanhecer”. Era só o refrão porque para entrar na ala 
dos compositores antigamente de qualquer escola de samba o 
compositor tinha que fazer um samba de quadra. Ou seja, um samba 
que homenageava a escola de samba que eles estavam entrando. 
Então esse samba é o samba em homenagem ao Vai-Vai que ele faz 
para entrar na ala dos compositores. E ele foi conversando com o 
Osvaldinho da Cuíca, o Geraldo tinha uma relação muito forte de 

                                                            
28 Disponível em < http://quilombunista.blogspot.com.br/2007_10_01_archive.html >. Acesso 
em 3 de março de 2014. 
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amizade, de fazer samba com o Osvaldinho da Cuíca. Aí os dois 
fazem um samba enredo que é outra coisa. 
O samba enredo é, que tem o refrão que é “Solano vento forte 
africano” entendeu? Essa homenagem do samba enredo que nesse 
ano, o samba enredo do Osvaldinho da Cuíca e do Geraldo Filme29.  

 

A utilização de temas “afro” nos sambas da década de 1970 obedecia a 

uma lógica de reconhecimento da especificidade da questão da discriminação 

racial, que não pode ser reduzida à dominação de classe social. Esta seria uma 

preocupação dos novos movimentos negros, reafirmada durante a ditadura 

militar. 

 

 

2. Perseguição aos movimentos negros durante a ditadura militar 

 

Durante a ditadura militar, nem todos importantes personagens negros 

dessa época foram perseguidos em razão de sua cor. Alguns foram alvos do 

regime manifestamente por sua posição de esquerda, como Milton Santos, um 

dos maiores cientistas da história do país. Ele recorda que sua viagem a Cuba 

com o então presidente Jânio Quadros tinha levado à inclusão de seu nome 

“na lista do exército” 30; depois do golpe, foi detido por seis meses e ficou em 

prisão domiciliar. No natal de 1964, voltou para a Europa e ficou no exílio por 

treze anos. 

Entre os militantes políticos negros que tiveram papel destacado na luta 

de resistência à ditadura militar, devemos lembrar de Clóvis Moura, comunista 

e intelectual, que teve uma participação especial na defesa do povo negro nos 

anos da ditadura militar. Suas pesquisas sobre os escravos negros foram 

reunidas em diversas publicações, como a primeira delas, Rebeliões da 

Senzala, trouxeram novas perspectivas para enfrentar a concepção elitista de 

que no Brasil havia uma democracia racial e de que os negros eram pessoas 

dóceis, passivas e aceitaram de maneira conformada as condições impostas 

pela escravidão. 

Era um autodidata muito dedicado aos estudos, com facilidade para 

leitura e pesquisa, o que fazia de forma isolada em sua casa, onde tinha uma 
                                                            
29 122ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.  
30 SANTOS, Milton. Encontros. Org. de Maria Angela Faggin Pereira Leite. Rio de Janeiro: 
Beco do Azougue, 2007, p. 40. 
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grande biblioteca. Chegou a ser reconhecido como professor de “notório 

saber”, pela Universidade de São Paulo, onde participava de bancas 

examinadoras e orientava estudantes para pesquisas e estudos sobre a 

população negra. 

Ele era mestiço, mas sua cor era mais branca que negra. No entanto, ele 

se declarava negro, como forma de se identificar com o povo negro, pelo qual 

lutou até os últimos momentos de sua vida, quando finalizou seu último 

trabalho, Dicionário da Escravidão Negra no Brasil: “trabalho solitário feito ao 

longo de 30 anos31”. 

  Ele nasceu em Amarante (PI) em 1925, foi para Salvador (BA), onde 

trabalhou em vários jornais de esquerda, e nos anos de 1950 veio para São 

Paulo, onde se radicou. Atuou por muitos anos na UBE – União Brasileira de 

Escritores. Ele chegou a ocupar o cargo de Presidente da entidade e produziu 

diversos ensaios, mas também literatura e poesia. Escrevia com frequência 

artigos para jornais e revistas. Participou de diversas reuniões políticas para 

tratar da questão do negro e da questão racial. Foi perseguido pela ditadura 

militar por suas ideias antirracistas e marxistas. Foi preso pelo DOI-Codi, em 

1970, mas não gostava de falar sobre isso. Morreu em 2003. 

Na introdução de sua primeira obra, Rebeliões da Senzala, ele reclama 

das dificuldades encontradas para publicar seu livro que “ficou engavetado 

vários anos por falta de editor”. Nele, revelou com ênfase a luta dos escravos 

negros em diversos pontos do território nacional, como “força dinâmica, como 

contribuinte ativo no processo histórico32”. O livro causou grande impacto, 

como o próprio autor comenta na sua 3ª edição (1981): 

 

[...] Em face do aparecimento de “Rebeliões da Senzala“ o assunto foi 
reposicionado e a discussão sobre o tema/problema adquiriu nova 
dimensão. Vários trabalhos e pesquisas surgiram procurando ver o 
negro escravo não apenas como objeto histórico, mas também como 
seu agente coletivo. As discussões aumentaram em face de outro 
componente da realidade: a conscientização progressiva da 
comunidade negra, especialmente nas grandes cidades e que iniciou 
a questionar o problema da história oficial do Brasil especialmente no 
que diz respeito ao papel do negro escravo na apenas na construção 

                                                            
31 PEREIRA, João Baptista Borges. Estudos Avançados. O último legado de Clóvis Moura. 
Volume 18, nº 50 – São Paulo. Jan/Abril. 2004. Consulta feita em 
http://dx.doi.org/10.1590/50103 - 40142004000100027 - em 02/03/2015. 
32 Introdução do livro Rebeliões na Senzala, p. 16.   
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da riqueza comum, mas como contestador da construção desse tipo 
de riqueza, da qual ele foi sistemática e totalmente excluído. 
[...] Desta forma, a reposição do problema contribuiu para um novo 
enfoque no qual a passividade do escravo, pode ser vista como um 
mito criado pelas classes dominantes para justificar os seus critérios 
de repressão. O problema continua em discussão e esta reedição 
vem novamente dialogar com os leitores no sentido de tentar 
restabelecer a verdade dos fatos33. 

 

Apesar de ser uma época de repressão, foi nos anos 1970, a partir do 

governo Geisel, que os movimentos negros retomam fôlego, depois da 

experiência de Frente Negra Unificada na primeira metade do século, atingida 

pela repressão da ditadura Vargas. O pesquisador Márcio Barbosa sintetiza 

nesta passagem as transformações dos movimentos no século XX: 

 

[...] há um hiato depois da Frente Negra Brasileira até a década de 
1970 em termos de militância. Acho que os anos de 1920 e 1930 
foram muito ricos em termos de militância. Depois, nos anos 1940, 
vem a ditadura Vargas. Nos anos de 1950, há uma militância mais da 
academia, quero dizer, houve o Congresso Afro-Brasileiro no Recife e 
outros, que centralizam a discussão sobre as questões raciais. Isso 
vem desde a década de 1940 e se estende, basicamente, até a de 
1970. Se você pesquisar, não via encontrar nenhuma entidade do 
porte da Frente Negra Brasileira. Nas décadas de 1970 e 1980, há o 
resgate da efervescência dos anos de 1920 e 193034. 

 

Foi em junho de 1978 que se criou o Movimento Negro Unificado contra 

a Discriminação Racial, em São Paulo, que depois se tornou simplesmente 

MNU. Apesar do nome, ele não foi único. A antropóloga Lélia Gonzalez 

participou da criação e foi eleita membro da Comissão Executiva Nacional do 

MNU, em que ficou de 1978 a 1982. No entanto, o Movimento não estava 

atento às reivindicações de gênero. Em razão do sexismo do MNU, Lélia 

Gonzalez criou um coletivo de mulheres negras, o Nzinga – Coletivo de 

Mulheres Negras (em homenagem à rainha africana) 35. 

Se os movimentos negros não estavam, muitas vezes, atentos aos 

problemas de gênero (e passavam, segundo a militante, a “reproduzir certas 

práticas originárias da ideologia dominante, sobretudo no que diz respeito ao 

                                                            
33 MOURA, Clóvis, op. cit., p. 11-12. 
34 BARBOSA, Márcio. Márcio Barbosa. Entrevista a Eduardo Assis Duarte. In: DUARTE, 
Eduardo de Assis; FONSECA, Maria Nazareth Soares (org.) Literatura e Afrodescendência no 
Brasil: antologia crítica. Belo Horizonte: Editora UFMG, vol. 4, 2011, p. 76-77. 
35 BARRETO, Raquel de Andrade. Aquela “neguinha’ atrevida: Lélia Gonzalez e o movimento 
negro brasileiro. In: FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (org.) Revolução e democracia 
(1964-...). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 451-478. 
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sexismo36”), muitas vezes os movimentos feministas não levavam em 

consideração o fator raça: daí a denúncia de Lélia Gonzalez de que a 

autonomia das mulheres brancas estava associada à exploração do trabalho 

doméstico, em geral efetuado pelas mulheres negras37. 

Ademais, a antropóloga denunciou que a própria esquerda esquecia a 

discriminação racial, praticando o “racismo por omissão”, título de artigo que 

publicou em 1983 sobre o programa do Partido dos Trabalhadores (PT), partido 

a que ela pertencia na época, mas que, me programa de tevê em 1983, teria 

“invisibilizado” o racismo.  

 

[...] o PT na TV não deixou por menos: tratou dos mais graves 
problemas do País, exceto um, que foi “esquecido”, “tirado de cena”, 
“invisibilizado”, recalcado. É a isto, justamente, que chamo de 
racismo por omissão. E este nada mais é do que um dos aspectos da 
ideologia do branqueamento que, colonizadamente, nos quer fazer 
crer que somos um país racialmente branco e culturalmente 
ocidental, europocêntrico38. 

  

Além do sexismo apontado por Lélia González, podemos lembrar de 

outras críticas ao MNU, como as de Antônio Risério, que o acusou de 

“esquerdismo”, no sentido dado por Lênin. Risério criticou os militantes negros 

que acusavam os mulatos de serem “excessivamente comprometidos nas 

relações [...] entre a casa-grande e a senzala”; e que denunciavam “negros que 

se envolvem sexual e amorosamente com brancos”. Risério também criticou a 

dificuldade do MNU, pela perspectiva materialista do Movimento, de lidar com 

as religiões afro-brasileiras e de reconhecer a resistência cultural e política 

centrada em torno delas39. 

Ademais, havia dificuldades do associativismo entre os negros, como 

destacou Milton Santos: “No Brasil aquele ranger de dentes que Florestan 

Fernandes havia descrito não pode se dar. Se o negro range os dentes, fica 

                                                            
36 GONZALEZ, Lélia, apud VIANA, Elizabeth do Espírito Santo. Lélia Gonzalez e outras 
mulheres: Pensamento feminista negro, antirracismo e antissexismo. Revista da ABPN, v. 1, nº 
1, mar-jun. 2010, p. 57.  
37 RATTS, Alex; RIOS, Flávia. Lélia Gonzalez. São Paulo: Editorial Summus, 2010. 
38 GONZÁLEZ, Lélia. Racismo por omissão. Folha de S. Paulo, 13 de agosto de 1983. Acervo 
Folha. Disponível em < http://acervo.folha.com.br/fsp/1983/08/13/2 >. Acesso em 28 fev. 2015. 
39 RISÉRIO, Antonio. Carnaval Ijexá. Salvador: Corrupio, 1981, p. 83-84. 
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malvisto. Por falta de condições organizativas. Eu não diria que o racismo aqui 

é pior, mas as condições de sair dele se tornam mais raras40”. 

Apesar disso, os movimentos negros lograram ter uma atuação 

importante na abertura política. 

 

E eu verificava uma anterioridade do Movimento Negro na colocação 
de uma série de questões para o Movimento Feminista que, por sua 
vez, passou para o Movimento Homossexual e, de repente, você 
constata uma isso a partir de sua experiência concreta. Eu acho que 
isso significa um avanço do Movimento Negro, uma contribuição 
extremamente positiva. Quer dizer, nós deixamos de ser invisíveis, a 
verdade é essa. Não dá mais para ficar escamoteando a questão das 
relações raciais no Brasil, pois nós estamos aí, de uma forma ou de 
outra.41 

 

O Movimento Negro Unificado nasceu a partir de militantes marxistas da 

Convergência Socialista, como o DOPS/SP havia identificado: 

 

No plano interno, o embrião do Movimento Negro Unificado foi a 
organização marxista, de orientação trotskista, Convergência 
Socialista. Ela foi a escola de formação política e ideológica de várias 
lideranças importantes dessa nova fase do movimento negro. Havia, 
na Convergência Socialista, um grupo de militantes negros que 
entendia que a luta antirracista tinha que ser combinada com a luta 
revolucionária anticapitalista. Na concepção desses militantes, o 
capitalismo era o sistema que alimentava e se beneficiava do 
racismo; assim, só com a derrubada desse sistema e a conseqüente 
construção de uma sociedade igualitária era possível superar o 
racismo. A política que conjugava raça e classe atraiu aqueles 
ativistas que cumpriram um papel decisivo na fundação do 
Movimento Negro Unificado: Flávio Carrança, Hamilton Cardoso, 
Vanderlei José Maria, Milton Barbosa, Rafael Pinto, Jamu Minka e 
Neuza Pereira. Entre 1977 e 1979, a Convergência Socialista 
publicou um jornal chamado Versus, que destinava uma coluna, a 
"Afro-Latino América", para o núcleo socialista negro escrever seus 
artigos conclamando à "guerra" revolucionária de combate ao racismo 
e ao capitalismo42. 

 

O ato público de criação do MUCDR, em 7 de julho de 1978, diante do 

Teatro Municipal de São Paulo, foi acompanhado pelo DOPS/SP. Como se 

referiu, protestou-se contra o assassinato de Robson Silveira da Luz e a 

discriminação sofrida por quatro jovens negros impedidos de praticar esporte 
                                                            
40 SANTOS, op. cit., p. 137. 
41 GONZÁLEZ, Lélia. Entrevista. MNU Jornal: jornal do Movimento Negro Unificado. Salvador, 
no 19, maio/julho 1991. Disponível em < http://blogueirasnegras.org/wp-
content/uploads/2013/07/entrevista-lelia-mnu.pdf >. Acesso em 28 fev. 2015. 
42 DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos históricos. 
Tempo. Niterói, vol. 12, no 23, 2007, p.112-123. Disponível em < 
http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a07.pdf >. Acesso em 28 fev. 2015. 
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no Clube de Regatas Tietê. Militantes foram identificados pelo DOPS/SP e 

forma fichados. Em 1980, Milton Barbosa, um dos diretores do MNU, teve de 

prestar explicações sobre o Movimento à polícia política43. 

O MNU engajou-se na luta contra a ditadura militar, atuou com o 

movimento pela anistia; no entanto, ele declinou na década de 1980, notando-

se que ele recebeu pouco apoio “da população que ele tentava mobilizar”, não 

conseguindo expressiva participação dos negros mais pobres44.  

Neste capítulo meramente exemplificativo das perseguições sofridas 

pelos negros e pelos movimentos negros, e que reivindica a criação de uma 

nova Comissão, que investigue e vise a reparação por séculos de escravidão e 

desigualdade contra a população negra no país, não podemos deixar de 

ressaltar que eles estavam entre as vítimas preferenciais das políticas da 

ditadura, não só vítimas da repressão política, mas das políticas sociais. 

Essa repressão poderia afetar os espaços de sociabilidade da população 

negra e festas como o carnaval, o que acontecia já desde os anos 1940, como 

lembrou, na 122ª audiência pública da CEV “Rubens Paiva”, Carlos Costa, um 

dos fundadores do Teatro de Arena, conhecido como Carlão: 

 

O nosso samba e o nosso carnaval era feito mais ou menos pelos 
negros e branco quase não entrava, porque dizia que o Carnaval era 
coisa de gente baixa, coisa de malandro, coisa de não sei o que tem. 
E o carnaval bom, gente, era na velha Praça da Sé, velha mesmo 
porque de 1950 para cá já tiveram duas remodelações na Sé. Uma 
mudou para a Clóvis quando o bonde saiu da Praça da Sé que foi a 
reforma para o quarto centenário da igreja e a outra foi em 1966, 
quando fizeram o metrô ali. 
Então, a Praça da Sé era estreita ali e tinha o Cine Mundi, o Cine 
Santa Helena, tinha restaurante, bancos na Praça da Sé, o pessoal 
ficava sentado namorando lá, sabe? E a polícia sempre em cima. Ah! 
Crioulo que estava sentado lá, esse crioulo é vagabundo, o Geraldo 
Filme fez até um samba que essa perseguição dos negros é coisa 
feia, pega esse negro e bota ele logo na cadeia. Era assim, entende? 
A gente vinha passando com os blocos no Carnaval em 1947, 1948 e 
eu ainda era garoto, não é? Meu irmão tinha um bloco na Vila Maria 
que era o Bloco Bandeira Paulista que era de um time de futebol, 
meu irmão era oito anos mais velho do que eu e então dirigia esse 
bloco. 
Vinha na Sé e pronto, "ah esse bando de negrada" e a tal de Força 
Pública, que tinha antes de ser Polícia Militar. Eram uns caras de uma 
ignorância danada. "Não pode, vocês não podem descer lá que senta 
o porrete nessa negrada aí". Eram só crioulo que tinha nos blocos 
que vinham. 

                                                            
43 KÖSSLING, Karin Sant’Anna, op. cit., p. 63. 
44 ANDREWS, George Reid. Blacks and Whites in São Paulo Brazil 1888-1988. Wisconsin: The 
University of Wisconsin, 1991, p. 196. 
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Você encontrava um branco ou outro que era ali do pedaço, mas o 
resto, porque eles não entravam, dizer que saiam em bloco ou escola 
de samba era coisa feia, coisa de vagabundo e de malandro. Então 
vinham e sentavam o porrete no pessoal, mas foi um a resistência, a 
gente estava na Praça da Sé, eles sentavam porrete e a gente corria 
para a Praça do Patriarca, e chegava lá o samba comia novamente. 
Aí eles chegavam na Patriarca com cavalaria, todo mundo corria para 
em frente ao Teatro Municipal, Praça Ramos, fazia um samba lá, eles 
vinham e a gente corria para o Largo do Paissandu e aí subia a São 
João, lá entrava à esquerda e ia para a Praça da República, entende? 
E assim ficava a noite inteira e eles perseguindo a gente. 

 

Com a ditadura, o Esquadrão da Morte (objeto de um dos capítulos 

deste Relatório) tornou-se uma ameaça especialmente para os moradores da 

periferia e para os negros. Um dos incontáveis casos de execução foi o do 

sambista Pato N’Água, diretor de bateria do cordão Vai-Vai, executado em 

1969: 

 

É neste contexto que lembramos a figura de Pato N’Água, diretor de 
bateria do cordão Vai Vai, executado pelo esquadrão da morte em 
1969. O laudo pericial foi de infarto. Mas no enterro, sambistas 
amigos constataram a morte matada. Geraldo Filme compôs em sua 
homenagem um dos sambas mais bonitos de São Paulo, Silêncio no 
Bexiga, onde dizia: “partiu, não tem placa de bronze / Não fica na 
história / Sambista de rua morre sem glória / Depois de tanta alegria 
que ele nos deu / Assim, um fato repete de novo / Sambista de rua, 
artista do povo / E é mais um que foi sem dizer adeus…”. 
O fato repete de novo. E de novo. E sempre. Há muitos Patos 
N’águas morrendo cotidianamente pela lógica civil militar que insiste 
em não acabar. Pela ideia de ordem e limpeza (étnica, sobretudo), 
pelas práticas de eliminação física dos corpos que impedem o livre 
fluxo do capital e a explosão dos interesses imobiliários. Assim foi em 
Carajás, assim foi na Candelária, assim foi no Carandiru, assim foi em 
Corumbiara, assim é cotidianamente em São Paulo, de Pinheirinho à 
Cracolândia45. 

 

Na mesma audiência da CEV “Rubens Paiva”, o Pai Valter deu mais 

detalhes sobre a vida de Pato N’Água, que sofria perseguição policial e era 

militante do movimento negro: 

 

O SR. VALTER – Só que o Pato N'Água, ele era perseguido 
praticamente por todos os polícias de São Paulo. Só que ele 
encrencava mais com a guarda civil distinta. Agora, quem matou ele 
praticamente foi, como é? A, meu Deus do céu! Acabei de falar 
agora. O esquadrão da morte, né? Mas a polícia toda perseguia. 
Ele era na época, ele era guarda-costas do Wadih Helu do 
Corinthians. Então assim, ele era muito amigo do meu pai. Era do 

                                                            
45 COLETIVO ZAGAIA. O rebatismo simbólico da “Escola de Música do Estado Tom Jobim” 
para “Escola Livre de Música Pato N’Água”. 4 abr. 2012. Disponível em < 
http://zagaiaemrevista.com.br/887/ >. Acesso em 3 março 2015. 
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meu pai, Assunção, mas o apelido Viriato, Carretel, Pato N'Água, 
Giripoca e Pato N'Água. 
Então eram amigos muito fortes e quando eles iam presos, 
praticamente, meu pai era futebolista. Meu pai jogou para o time do 
DEIC. Então na época tinha os policiais civis, Ratinho, naquela 
época, China, Albano, era tudo polícia civil do DEIC. 
Então, meu pai era muito conhecido do pessoal do DEIC. Então, 
quando eles iam praticamente presos, meu pai que ia conversar para 
soltar os meninos. Os meninos “louça fina” se dizia, meu pai dizia 
assim. 
Mas era uma briga, na época o Pato N'Água, 20 pessoas na mão era 
pouco. Era um capoeirista que dava salto de dois metros para cima, e 
era um guerreiro. Eu diria, segundo Zumbi, porque ele era um 
guerreiro em defesa ao Movimento Negro, em defesa ao povo que 
estava sempre junto com ele. 
Muito bom de coração. Eu era menor, então ele colocava o pé no, às 
vezes de sapato, colocava o pé na minha testa e empurrava, puxava 
no chinelo. “Tô te ensinando!” Eu era moleque, pegava pedra, né? E 
atacava nele, saía fora, chamava pombo, na época. Pegava o pombo 
e atirava e saía fora, me dava um chinelo e eu chorando. Ele dizia pra 
mim, “tô te ensinando” e realmente ele estava me ensinando, só que 
eu não compreendia, não é? 
Mas foi uma época de ditadura também porque aquele povo era 
perseguido, principalmente Pato N'Água, Bizilongo e Giripoca. 
Giripoca porque eles falavam muita gíria e era um comedor de 
pipoca. Então o pessoal falava e chamava de Giripoca. 
[Risos.] 
Mas Pato N'Água ele tem o histórico de guerreiro defensor do 
Movimento Negro que já existia, principalmente ele não era um 
espírita, ele não era um babalorixá, mas um defensor da capoeira que 
é a nação Angola, sabe?  
Então para mim que vi, é muita coisa dele, muita história dele, 
principalmente porque ele era muito amigo do meu pai e na época eu 
comia paçoquinha, moleque! E guaraná e dava muita encrenca em 
casa que às vezes chegava em casa praticamente muito tarde. Então 
minha avó, a minha mãe brigava com meu pai. 
Meu pai, né? De vez em quando ia, aonde ele ia ele me levava, né? 
Mas só que eu estava com meu pai. Existia juiz de menor naquela 
época, mas eu estava com meu pai, então estava bem. Mas foi uma 
história, foi um histórico muito bonito porque ele era um guerreiro. 
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Quantos anos você 
tinha quando ele morreu? 
O SR. VALTER – Acredito eu que tinha uns 15 anos, acredito eu. 
Sabe?  
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT - Teve muita 
repercussão? 
O SR. VALTER - Olha, as pessoas que conheciam, só, né? O 
pessoal da Bela Vista, meu pai, o pessoal do Corinthians que ele foi 
guarda-costas do Wadih Helu o segurança do Corinthians, né? Então 
não houve repercussão, pelo contrário. Se houvesse eles iam abafar, 
queriam abafar principalmente por causa dos jornalistas. Então foi 
uma época de luta dele principalmente, e covardia da polícia. 
 

O crime foi abafado na época, como aponta o depoimento dado na 

audiência. 

Os incontáveis crimes do Esquadrão da Morte encontraram uma de suas 

expressões “institucionais” na Vala de Perus, localizada no Cemitério Dom 
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Bosco, na periferia da região oeste da cidade de São Paulo, construído no 

governo do então prefeito Paulo Maluf em 1971. Na vala, que só foi aberta em 

1990, foram escondidos os restos mortais de diversas vítimas de execuções 

extrajudiciais. Além de provavelmente seis presos políticos, as 

aproximadamente 1500 ossadas compreendem: 

 

[...] desconhecidos, vítimas das mazelas e preconceitos sociais: 
indigentes, mendigos, jovens negros; vítimas dos esquadrões da 
morte, como alguns presos que foram retirados do antigo Presídio 
Tiradentes, ou que foram arrancados de suas casas para serem 
assassinados; crianças vítimas da desnutrição infantil e de doenças 
como a meningite que, em São Paulo estava sendo intensamente 
disseminada, pois havia um surto da doença que foi proibido de ser 
divulgado nos meios de comunicação de massa, aumentando assim, 
por falta de informações, o número de casos fatais46. 

 

Nessa Vala, foram ocultos criminosamente tanto membros da resistência 

política quanto da resistência social. O fato de quase todos os mortos até hoje 

não estarem identificados, como se explica nos capítulos sobre os mecanismos 

de ocultação de corpos e sobre a própria Vala, é um dos sinais de que o perfil 

racista do Estado brasileiro e das instituições de segurança pública continua 

em seus mecanismos de impunidade. O regime democrático permanece 

realizando chacinas, que atingem preferencialmente os jovens negros da 

periferia, como denunciou o Movimento das Mães de Maio, nascido do 

assassinato em massa de centenas de jovens pela polícia militar de São Paulo 

em maio de 2006: 

 

[...] em continuidade à marginalização histórica a que estão 
submetidas, pessoas jovens, pobres e negras ainda povoam 
majoritariamente o sistema carcerário paulista: mais da metade da 
população presa em São Paulo é formada por pessoas de até 29 
anos; cerca de 60% das pessoas presas em São Paulo são 
declaradas negras47. 

 

A continuidade dos crimes de lesa-humanidade perpetrados pela 

ditadura e que, impunes até hoje, se perpetuam na democracia, ensejou a 

instalação da Comissão da Verdade da Democracia “Mães de Maio”, no dia 20 

                                                            
46 TELES, Maria Amélia de Almeida; LISBOA, Suzana Keniger. A vala de Perus: um marco 
histórico na busca da verdade e da justiça! In: INSTITUTO MACUCO. Desaparecidos políticos: 
um capítulo não encerrado da história brasileira. São Paulo: Edição do Autor, 2012, p. 51. 
47 MOVIMENTO MÃES DE MAIO. Periferia grita: Mães de Maio Mães do cárcere. São Paulo, 
20-12, p. 180. 
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de fevereiro de 2015, para investigar violações de direitos humanos cometidas 

pelo Estado brasileiro após a ditadura militar. 

 

O nome é manifestação do reconhecimento pela luta histórica do 
movimento ‘Mães de Maio’ para o esclarecimento das graves 
violações de direitos humanos perpetrados pelo Estado no mês de 
maio de 2006”, disse o Deputado Estadual Adriano Diogo (PT-SP) na 
mesa de abertura. Como lembrou Débora Silva, coordenadora do 
movimento, a demanda por essa Comissão da Verdade da 
Democracia foi endereçada por ele à Presidência da República em 
2012. O pedido se tornou realidade pela coragem política do 
Deputado Adriano Diogo, que a criou no interior da Comissão de 
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), 
com apoio técnico da Comissão de Anistia, que contratou dois 
consultores para realizar as pesquisas, e com apoio político da 
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR)48. 

 

A urgente necessidade dessa nova Comissão mostra que, sem a 

apuração dos crimes da ditadura militar e a realização das necessárias 

reformas no sistema de segurança pública, com a democratização das 

instituições e seu controle social (o que é preconizado nas recomendações 

deste Relatório), os crimes de lesa-humanidade permanecem sendo praticados 

de forma impune na democracia. 

 

 

3. Nomes de militantes negros mortos e desaparecidos 

 

Entre os principais militantes negros entre os mortos e desaparecidos 

em território nacional, figuram estes nomes, levantados em pesquisa da CEV 

“Rubens Paiva” no Dossiê da Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos49:  

 

1. Abílio Clemente Filho, estudante paulista, desaparecido desde 1971;  

                                                            
48 ADUNICAMP. Comissão de Verdade da Democracia “Mães de Maio” é instalada na ALESP. 
23 fev. 2015. Disponível em < http://adunicamp.org.br/?p=618 >. Acesso em 28 fev. 2015. 
49 Dossiê Ditadura – Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985), IEVE, 2009. 
Direito à memória e à verdade – Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos – 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Brasília: 2007. 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



2. Alceri Maria Gomes da Silva, gaúcha de Cachoeira do Sul, e militante 

da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), morta no ano de 1970 em São 

Paulo; 

3. Amaro Félix Pereira, camponês desaparecido em Pernambuco desde 

1972;  

4. Antônio de Pádua Costa, conhecido como Piauí, desaparecido desde 

1974 na Guerrilha do Araguaia;  

5. Benedito Gonçalves, metalúrgico, morto em Minas Gerais, no ano de 

1979; 

6. Carlos Marighella, dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN), 

morto em novembro de 1969, baiano de Salvador, era filho de um imigrante 

italiano e de uma negra;  

7. Dermeval da Silva Pereira, conhecido como João Araguaia, 

desaparecido desde 1974 na Guerrilha do Araguaia;  

8. Dilermano Mello do Nascimento morto em 1964 no Rio de Janeiro;  

9. Dinalva Oliveira Teixeira, conhecida como Dina, desaparecida desde 

1974 na Guerrilha do Araguaia;  

10. Edmur Péricles Camargo, conhecido como Gauchão, desaparecido 

desde o ano de 1973;  

11. Edson Neves Quaresma, morto no ano de 1970 em São Paulo;  

12. Evaldo Luiz Ferreira de Souza, morto no ano 1973, em Pernambuco; 

13. Francisco Manoel Chaves, desaparecido desde 1972, na Guerrilha 

do Araguaia;  

14. Geraldo Bernardo da Silva, operário, morto no ano de 1969, no Rio 

de Janeiro;  

15. Gerson Theodoro de Oliveira, morto em 1971, no Rio de Janeiro;  

16. Hamilton Fernando da Cunha, operário, conhecido como Escoteiro, 

morto no ano de 1969, em São Paulo;  

17. Helenira Rezende de Souza Nazareth, conhecida como Preta (ou 

Fátima), desaparecida no ano de 1972, na Guerrilha do Araguaia; sobre ela, a 

CEV “Rubens Paiva” produziu uma videobiografia em que a militante é 

interpretada pela atriz Edi Cardoso50; 

                                                            
50 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=TadKENoojYo >. 
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18. Idalísio Soares Aranha Filho, conhecido como Aparício, 

desaparecido desde 1972 na Guerrilha do Araguaia;  

19. Ieda Santos Delgado, desaparecida desde o ano de 1974, em São 

Paulo;  

20. Itair José Veloso, operário desaparecido desde 1975 no Rio de 

Janeiro;  

21. João Alfredo Dias, conhecido como Nego Fubá, camponês 

desaparecido desde 1964, na Paraíba;  

22. Joel Vasconcelos Santos, desaparecido desde 1971 no Rio de 

Janeiro;  

23. Jorge Aprígio de Paula, operário morto em 1968 no Rio de Janeiro;  

24. José de Souza, operário, morto no ano de 1964 no Rio de Janeiro;  

25. José Milton Barbosa, morto em 1971 em São Paulo;  

26. José Montenegro de Lima, conhecido como Magrão, desaparecido 

desde 1975 em São Paulo;  

27. Lúcia Maria de Souza, conhecida como Sônia, desaparecida desde o 

ano de 1973, na Guerrilha do Araguaia;  

28. Luiz José da Cunha, conhecido como "Crioulo", comandante da ALN, 

33 anos após ser morto pelos órgãos de repressão em 1973, sua ossada foi 

exumada do cemitério Dom Bosco, em Perus. Seu atestado de óbito dizia ter 

cor branca, o que foi posteriormente corrigido, após alerta feito ao Ministério 

Público Federal, responsável pela identificação. Em 2006 foi sepultado no 

Cemitério Parque das Flores, em Recife;  

29. Manoel Aleixo da Silva, camponês, conhecido como Ventania, morto 

no ano de 1973 em Pernambuco;  

30. Manuel Alves de Oliveira, morto no ano de 1964, no Rio de Janeiro;  

31. Marco Antônio da Silva Lima, liderança da Associação dos 

Marinheiros morto no ano de 1970 no Rio de Janeiro;  

32. Marcos Nonato da Fonseca, morto no ano de 1972, em São Paulo;  

33. Mariano Joaquim da Silva, camponês desaparecido desde 1971 no 

Rio de Janeiro;  

34. Newton Eduardo de Oliveira, operário morto no ano de 1964, no Rio 

de Janeiro;  
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35. Odijas Carvalho de Souza, morto no ano de 1971, em Pernambuco; 

Onofre Pinto, desaparecido desde 1974, no Paraná;  

36. Osvaldo Orlando da Costa, conhecido como "Osvaldão", guerrilheiro 

no Araguaia, morto em 1974;  

37. Pedro Domiense de Oliveira, morto na Bahia em 1964;  

38. Raimundo Eduardo da Silva, operário, morto no ano de 1971 em São 

Paulo;  

39. Rosalindo Souza, conhecido como Mundico, desaparecido em 1973 

na Guerrilha do Araguaia;  

40. Santo Dias da Silva, operário, morto no ano de 1979 em São Paulo;  

41. Wilson Souza Pinheiro, camponês morto em 1980 no Acre. 

 

Este capítulo inclui o depoimento do notável intelectual Joel Rufino dos 

Santos, que foi militante e preso político durante a ditadura militar. Antes do 

golpe, sua atuação, como intelectual de esquerda, já chamava a atenção dos 

militares, como lembra Eduardo de Assis Duarte: “Em 1963, além de assistente 

da cadeira de história social do legendário ISEB – Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros –, dirigido por Nelson Werneck Sodré, foi um dos autores da 

publicação História nova do Brasil, apreendida pelo regime militar [...]” 51.   

Em um primeiro momento, ele busca refúgio na Bolívia e no Chile. De 

volta ao Brasil, ele ingressa na Ação Libertadora Nacional, organização 

militarista clandestina de esquerda, a que pertencia Carlos Marighella. No 

depoimento, ele conta como ser um preso político negro, e como isso causava 

estranheza até entre os presos comuns negros, que não compreendiam o 

significado da luta política. 

No entanto, quando saiu da prisão, surpreendeu-se positivamente com o 

vigor novo dos movimentos negros no Brasil. 

 

 

4. Depoimento: um flash do negro sob a repressão da ditadura 

 

                                                            
51 DUARTE, Eduardo de Assis. Joel Rufino dos Santos. In: DUARTE, Eduardo de Assis; 
FONSECA, Maria Nazareth Soares (org.) Literatura e Afrodescendência no Brasil: antologia 
crítica. Belo Horizonte: Editora UFMG, vol. 2, 2011, p. 91. 
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Por Joel Rufino dos Santos52 
 

 

 

No coletivo de presos políticos do Hipódromo, em São Paulo, entre 1968 

e 1975, havia 1 (um) negro, 1 (um) caboclo e 1 (um) mulato. O mulato saiu em 

condicional e viajou para rever a família em Minas, foi tomar banho num açude 

e se afogou. O caboclo, antigo e lendário militante do campo, e o negro que 

sobraram não se davam bem. O negro tentou se aproximar, em vão: o caboclo, 

não acreditava em intelectual revolucionário (o negro era professor de História). 

Nesse pequeno parágrafo, aparecem vários aspectos da contradição 

racial brasileira. Fiquemos no primeiro: eram raríssimos os negros na luta 

urbana contra a ditadura. A não ser que tivessem mais capacidade de escapar 

à queda que os outros, o que é improvável. A melhor explicação talvez seja a 

posição social da militância de esquerda – os combatentes contra a ditadura 

saíram, quase totalmente, das classes médias e altas. A classe trabalhadora foi 

plateia – às vezes a favor, às vezes contra ou indiferente – da terrível e, já no 

fim, desesperada luta da militância contra a repressão. 

Os negros da repressão eram, proporcionalmente, mais numerosos que 

os do nosso lado. Nas três equipes de tortura do Doi-Codi de São Paulo, havia 

um negro (e aliás, também, um asiático e, pelo menos, um judeu). Ouvi esse 

negro (o tenente ou doutor Mário) se queixar de forma indireta do preconceito 

que sofria no seu trabalho. Ao me interrogar, parava para me ameaçar: “Não 

pense que por causa disso – e passava o indicador no braço, um gesto 

característico dos negros paulistas – vou te aliviar. Você pode ser mais 

inteligente do que eu, mas não é mais inteligente do que a minha equipe”. 

Nada tão bandeiroso. 

Isso nas equipes de tortura. Quando passava para a seção de buscas, 

aumentava muito o número de negros e mulatos. Eram a linha de frente, e 

muitas vezes, de fogo da repressão – tiroteios, emboscadas, assassinatos, 

sumiços de corpos... (Certa manhã em que o major Ustra mandou uma equipe 

me levar ao Largo de São Francisco, com o aviso de que não precisava me 
                                                            
52 Linhas autobiográficas: “Tenho 73 anos, fui preso político entre 1972 e 74, apoio da ALN 
(Ação Libertadora Nacional), sou doutor em Comunicação e Cultura, pela UFRJ, aposentado 
da universidade como professor de Literatura, exilado na Bolívia e no Chile, entre 1964 e 1965. 
Autor de mais de 50 livros (ensaios, romances, memórias, infantojuvenis)”. 
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trazer de volta, um negro da busca me acalmou da mesma forma que o 

torturador Mário, deslizando o indicador sobre o braço: “É grupo, fique calmo, 

não vai lhe acontecer nada”. Nada mais insólito). 

Já na seção de serviços – limpeza, frequentemente de sangue, vômito, 

mênstruo, merda, massa cerebral; limpeza geral do DOI-CODI; carceragem; 

enfermaria; reanimação de torturados e transferência de celas; guarda da 

unidade; portaria; etc. – prevaleciam os negros e mestiços variados. Havia 

funcionários calejados em sadismo, como um certo Casadei, que ao retirar-nos 

da cela para interrogatórios, ria e cantava, Marechal, rosto de moribundo, voz 

de moribundo, guia do Inferno, e Gabriel, apelido Boneca, pois chorara 

assistindo suas primeiras torturas, e Índio, enfermeiro evangélico recitando 

salmos enquanto pensava feridos. 

Em suma, o DOI-CODI de São Paulo reproduzia a distribuição de papeis 

da sociedade brasileira. Brancos em cima, negros em baixo, com uma 

peculiaridade: o trabalho mais sujo dessa vez era feito por brancos. 

Cumpri a trajetória dos presos políticos: Inferno (DOI-CODI), Purgatório 

(DOPS, onde fazíamos cartório) e Paraíso, o presídio, na falta de outra palavra, 

onde lambíamos as feridas, recarregando as pilhas, tendo pesadelos de 

retorno à Rua Tutóia. 

Muitas vezes quis compreender – nos presídios que me couberam, o 

Tiradentes, até a sua demolição, e o Hipódromo – os companheiros presos 

comuns: ladrões, pequenos trambiqueiros e assaltantes, assassinos, 

estupradores, traficantes, nem um sequer de colarinho branco. Poucos eram 

conversáveis: desconfiávamos deles e eles de nós.  Hoje penso que a 

capacidade de conversarmos era inversamente proporcional à falta de ilusão 

do delinquente sobre o funcionamento da sociedade. Os que tinham pena de 

si, os que se achavam culpados (perante Deus e os homens), os que 

acreditavam na Justiça dos homens, os que aferraram a máscara de maus 

porque desde meninos os convenceram de que eram maus, estes não eram 

conversáveis. (Pelezinho “ficou de mal” comigo uns dias porque durante uma 

visita lhe apresentei meu filho de oito anos: “Porra, professor, quer me 

desmoralizar...”. Eram homens alienados, no sentido que Hegel formulou há 

duzentos anos. Os fariseus são homens em si, não para si. (Mais de um 

assaltante me ensinou que a pessoa assaltada só não deve dizer uma coisa: 
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“Não me mate, sou pai de família, tenho crianças em casa me esperando...” É, 

para o assaltante, uma humilhação tão grande, que provavelmente ele atirará). 

Um daqueles conversáveis do Hipódromo, Cidão, sempre cheirando a 

éter, abriu conversa comigo. Na escada para o solário (na cobertura do prédio) 

quis saber: “Neguinho, qual a tua manha pra ficar com os terroristas?” 

De fato, os “terroristas” tinham direitos negados aos presos comuns. 

Íamos ao médico e ao dentista quando pedíamos, tínhamos nossa própria 

cozinha (com mantimentos trazidos pelas famílias), banho quente, tranca 

aberta até às 21 horas, podendo circular entre as celas, etc. Os presos comuns 

viam tais direitos como privilégios, conseguidos com  jeitinho ou manha. 

Invejavam-nos e, provavelmente, nos viam como colaboradores da direção. 

Cidão, do alto de seus dois metros, queria a fórmula.  

Para manter a conversa, comecei por lhe explicar que terrorista era 

quem nos chamava. Éramos combatentes contra a ditadura, fôramos presos, 

torturados e condenados por rebelião contra a exploração do homem pelo 

homem. (Um outro preso, Pelezinho, já me perguntara o que fazíamos para 

“lutar pelo povo” e, ao lhe dizer que, por exemplo, expropriávamos bancos para 

financiar a luta pelos trabalhadores, perdeu o pouco de respeito que nos tinha: 

“vocês são tudo bunda mole”. Expropriar tinha para ele apenas um sinônimo: 

roubar. Um sinônimo perfeito). 

Seu respeito por trabalhador era zero. O pai vinha vê-lo todo sábado. 

Ficava no pátio esperando com um embrulho sujo no colo (macarronada com 

frango, virado à paulista, canjica com canela). Pelé descia no último minuto, 

pegava a iguaria. “Não tem pena do velho”, perguntei. “É sapateiro. Bunda 

mole”. 

Os diálogos com Cidão eram de surdos. Cada frase minha teria de se 

decompor em muitas outras, tantas que nunca cheguei a lhe dar a resposta 

que queria. Para ele fui um crioulo manhoso com quem cruzava na escada do 

sétimo. 

A questão principal, escondida na minha relação com Cidões e 

Pelezinhos, é a dialética negro/branco no Ocidente, desenvolvida com a 

dominação dos povos claros sobre os não-claros – ameríndios, asiáticos, 

africanos e outros. Elisabeth Roudinesco, em A parte obscura de nós mesmos, 

Uma história dos perversos, como fizera Franz Fanon na metade do século XX, 
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mostra a complexidade dos fenômenos subjetivos – complexos porque 

entrelaçam história e símbolo. Branco é senhor porque é inteligente, embora 

conheçamos brancos burros e negros inteligentes. Quando povos brancos e 

não-brancos se encontraram no século 14 – a penetração na África e a 

“descoberta” da América – os europeus tinham duas vantagens tecnológicas 

sobre os outros, os meios de matar (armas de fogo, espadas) e de viajar 

(cavalo, barco), mas esses simples fatos são desprezados na escola quando 

se explica a escravização de índios e africanos. Estes já entram com papel 

marcado na História: não podem fazer História. Nenhum partido revolucionário, 

no Brasil, por isso mesmo, se caracterizou por massas de negros. As rebeliões 

negras do tempo colonial-escravista foram, sintomaticamente, solitárias, 

ninguém lhes deu apoio ou simpatizou com elas.   

Os proletários no Brasil sempre foram negros por definição: eram os 

“etíopes da América” (índios) ou os “gentios da Etiópia” (negros). Os partidos 

revolucionários eram da pequeno-burguesia, da intelectualidade, do jornalismo, 

do estudantado, das forças armadas.  

Muito já se especulou sobre isso, são diversas as razões e 

consequências dessa disfunção, uma delas é a raridade de negros entre os 

revolucionários. Tiradentes, cercado pela polícia, no centro do Rio, vendeu, 

para fazer finança o moleque escravo que o servia. O branco representa o 

negro e ponto final. Os negros revolucionários aceitaram, geralmente, este 

dogma, enquanto os demais, a partir dos anos 70, do século XX, tratavam de 

lutar como negros – nos movimentos negros que, então, se iniciaram. 

Foi assim que, ao sair da prisão, em meados de 1974, me surpreendi 

com um verdadeiro movimento de massas, os movimentos negros. 

Cabeludões, sapatudos, túnicas, se comunicando em um novo vocabulário, 

atrevidos, encrenqueiros, imitando Shaft, soul, dançando reggae, pareciam ter 

ocupado a cidade que eu conhecera. Não eram também classe operária, mas 

filhos de operários, encurralados em guetos da Grande São Paulo, da Baixada 

Fluminense, em São Luís, Salvador, Recife... Sem continuada instrução formal 

sabiam, no entanto de Samora Machel, Agostinho Neto, Amilcar Cabral, 

Jommo Kenniata, N’Krumma e do maior de todos, Nelson Mandela, Carmichel, 

Angela Davis e militantes da descolonização externa e interna dos povos 

negros.   
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Os partidos progressistas que surgiram na transição democrática, dos 

anos 70 em diante – o PT, o PDT, o PSB e, logo, suas dissidências – 

compreenderam a necessidade de incorporar os negros ou suas 

reivindicações, assim como o movimento de mulheres e os das nações 

indígenas. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar – se um golpe de 

direita infelicitar de novo a sociedade brasileira, no começo do século XXI, 

teremos ao menos um triste consolo: as prisões serão seguramente mais 

negras e mestiças.  

Este depoimento não está à altura do que seu autor gostaria de dar. Se 

o desse com menos idade, com mais energia e saúde, emergiriam outros fatos 

significativos do racismo (ou do que nos habituamos a chamar assim) na 

repressão aos que lutaram contra a ditadura. Já esqueci muito, embora não 

tenha superado as sessões de choque, em mim e na minha mulher na época, 

despidos para acentuar a solidão, os gritos e gemidos das noites infernais, os 

revólveres engatilhados em nossas cabeças, a morte de jovens como nós, 

seus choros, gritos e excrementos, suas palmas como troncos produzidos por 

palmatórias furadas. 

Inexplicavelmente, ao concluir, me veem duas imagens de pretos. 

Levando sanduíches para mim, no DOPS, trazidos por minha irmã, um 

carcereiro negro impôs como condição ficar com um e, ali, na nossa frente, 

abriu o pão e engoliu, como um rato o bife que havia dentro. 

Outra foi no DOI-Codi. Estava mofando em nossa cela, a 4, um garoto 

que assaltara, sem saber, um oficial do Exército. Não sabia nada de nós, nunca 

lera qualquer notícia política, mas encontrou uma forma de comunicação com 

os “terroristas”, uma bola de trapos que tenteava nos dois pés, no joelho, no 

peito. Se exibia diariamente pra nós, nos convidada a jogar com ele. De 

repente nos batia a tristeza: vão executá-lo. Era um neguinho morto jogando 

bola. 

 

 

Recomendações 
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1. Que o Estado brasileiro reconheça e peça desculpas pela perseguição à 

população negra, não somente durante o período da ditadura no país, quanto 

pelos anos de escravidão e opressão até os dias atuais; 

2. Que o Estado reconheça as práticas abusivas contra negros e as reprima 

como forma de garantia da igualdade e da democracia; 

3. Que seja valorizada a memória da resistência da população negra contra a 

ditadura e que sejam homenageados seus militantes; 

4. Que o Estado brasileiro instaure uma Comissão que investigue e vise à 

reparação por séculos de escravidão e desigualdade contra a população negra 

no país.  
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JORHOL 

Cartas 
Agradeço jornal e aproveito a oportunida- 

de para retribuir com material transcrito 
na Assembleia Legislativa do Rio Gran- 

de do Sul sobre os últimos episódios de flagran- 
te discriminação racial. 

Parabéns pelo periódico do Movimento Negro 
Unificado! 

Flávio Koutzii — Dep. Estadual, líder do PT 
na Assembleia Legislativa do RS. 

iiimvi 
arquivo    fotográfico 

AZumvi Arquivo Fotográfico gosta- 
ria de fazer contato com fotógrafos, 
grupos e entidades para explicar- 

mos as nossas propostas. 
A Zumvi Arquivo Fotográfico surgiu da 

necessidade e experiência de alguns anos 
de trabalho de três fotógrafos atuantes na 
área da cultura popular, que durante al- 
guns anos vêm acumulando materiais para 
o desfecho desta ideia. 

Em razão da não existência de um arqui- 
vo fotográfico, que sirva de consulta e pes- 
quisa para grupos, entidades e pessoas in- 
teressadas. Surge a Zumvi com mais um 
instrumento de luta para contribuir no pro- 
cesso de uma linguagem fotográfica volta- 
da para a realidade dos oprimidos. 

Endereço: Pça. Francisco Dórea, 2 — Ri- 
beira - 40000 - Salvador (Bahia) - Tel.: 
(071) 312-8801, das 8 às 14 horas. Contato: 
Lázaro Roberto. 

Compreendendo que a essência da luta 
contra a exploração e a discriminação é 
antes de tudo política — pois é reflexo 

da ideologia forjada na estrutura económica ca- 
pitalista —, reiteramos nosso apoio ao MNU em 
sua luta contra todos os tipos de preconceito e 
discriminação. 

Edvaldo Gomes de Souza — Diretor Presiden- 
te do Sindicato dos Urbanitários de Pernambu- 
co. 

Estamos encaminhando as cópias dos 
ofícios e matérias de jornais que foram 
entregues às autoridades do município 

de Barra do Corda (MA), para tomar as devidas 
providências, e o relatório de viagem, feito por 
representantes de entidades de São Luís, que vi- 
sitaram a área para constatar as denúncias de 
discriminação praticada no Sítio dos Arruda. 
Os cemitérios separados (de brancos e de ne- 
gros) existem mesmo; mas são apenas o fio da 
meada de uma estrutura secular violentamente 
racista, onde estão presentes a exploração eco- 
nómica e a violência física a que estão submeti- 
dos os moradores do "Sítio". Uma senhora do 
povoado afirmou que a discriminação não é só 
nos cemitérios, mas, principalmente, com os ne- 
gros vivos, que não são tratados como gente. 

Comissão de Visita à Área de Barra do Corda 
(MA). 

Ao tomarmos conhecimento da matéria 
publicada no Jornal MNU, ed. n918, sob 
o título "O MOVIMENTO NEGRO E 

AS IDEOLOGIAS BRANCAS", de Josafá Mo- 
ta, através de um dos nossos militantes, quere- 
mos expressar nosso interesse em aprofundar as 
questões levantadas no artigo, bem como nas 
demais. O PSB confessa a necessidade de apro- 

Casa do Olodum 
Projeto: 
Arquileto: Una Bo Bardi 
Colab, Arqts,; 
Marcelo Ferraz 
Marcelo Suzuki 

Execução: 
Prefeitura Municipal do Salvador 
Fundação Gregório de Mattos 

DO OLODUM 
t      CONVITE 

Criação e Arte; 
F inarfçao Casa 
EXU Pmouçôes 
Ccftnpostçao 

("  g 
FotoWo e Impres 

O Grupo Cultural Olodum inaugurou no dia 25 de 
abril último sua nova sede. O projeto de recons- 
trução do prédio de 1798 é de autoria da arquiteta 

Lina Bo Bardi e foi executado pela Prefeitura Munici- 
pal de Salvador e a Fundação Gregório de Mattos. O 
endereço da Casa do Olodum é Rua Gregório de Mat- 
tos, n9 22, Maciel-Pelourinho, Salvador/BA. Tel.: (071) 
321-5010. 

fundar a discussão, de procurar melhor com- 
preender a problemática dos partidos de esquer- 
da, dos movimentos sociais, dos movimentos 
negros, enfim, clarear uma série imensa de pre- 
conceitos existentes na nossa sociedade. 

Há, sem dúvida, uma ignorância imensa a res- 
peito dos assuntos acima citados, o que provo- 
ca, na esquerda, toda uma série de melindres e 
sectarismos, fruto de sentimentos de "auto- 
suficiência" ideológica, o que contribui para 
uma falta de visão a respeito das questões le- 
vantadas no artigo de Josafá. 

Gostaríamos, como proposta, devido às difi- 
culdades financeiras por que passa o PSB, prin- 

cipalmente no que tange à manutenção de nosso 
órgão de comunicação, o jornal "A LUTA", de 
fazer o intercâmbio de jornais: enviamos, men- 
salmente, um exemplar do "A LUTA", em con- 
trapartida, recebemos um exemplar dessa enti- 
dade. Se possível, gostaríamos de receber a ed. 
n- 18, pois pretendemos estudá-la com maior 
profundidade. 

Certos de que esse intercâmbio será de grande 
proveito para ambas entidades, enviamos nos- 
sas 

SAUDAÇÕES SOCIALISTAS! 
Luís Carlos de Césaro — ls Vice-Presidente 

do PSB/RS. 
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Editorial 
A situação de calamidade que 

o país atravessa não pode 
ser vista apenas como re- 

sultado das políticas adotadas no 
governo Collor, pois também é fru- 
to de séculos do desprezo com que 
as elites, brancas, sempre trataram 
a sociedade brasileira. 

Ao eleger o combate à inflação 
como ponto básico de sua política 
económica, o governo criou condi- 
ções para que os problemas estru- 
turais fossem secundarizados, 
abrindo brechas para a completa 
deterioração das condições de vida 
do povo brasileiro. 

A escola pública faliu, os servi- 
ços de saúde estão em fase termi- 
nal, e não se tem notícias sobre in- 
vestimentos significativos para o 
transporte coletivo, as habitações 
populares e o saneamento. Em em- 
prego já não se fala, pois a inflação 
tem que baixar às custas da reces- 
são. Somado ao desemprego cróni- 
co, que atinge especialmente os tra- 
balhadores negros, está aquele pro- 
duzido pelas crescentes demissões 
por parte das grandes e médias em- 
presas. 

No caso das grandes empresas, 
nacionais ou multinacionais, é pre- 
ciso não perder de vista que a dis- 
pensa de trabalhadores não ocorre 
apenas por efeito da recessão, mas 
conjuga-se com a adoção de mudan- 
ças no processo de trabalho, via in- 
formatização, que torna dispensá- 
vel a mão-de-obra menos especiali- 
zada. 

Não há lugar para o negro como 
produtor (o emprego não será recu- 
perado aos níveis em que ocorria 
em 1980, antes da "crise ), tampou- 
co haverá lugar para o negro numa 
economia onde as empresas tende- 
rão a localizar seus investimentos 
onde haja um mercado consumidor 
para seus produtos, acossados pelo 
aumento da concorrência interna- 
cional. 

O QUE ACONTECERÁ AO PO- 
VO NEGRO, NUMA SOCIEDADE 
ONDE A EXISTÊNCIA DE UM 
GRANDE NUMERO DE TRABA- 
LHADORES, POBRES E SEM 
ESPECIALIZAÇÃO, TENDE A 
TORNAR-SE DESNECESSÁ- 
RIA? 

3 

A resposta a esta questão está es- 
treitamente relacionada com a am- 
pla difusão das práticas de VIO- 
LÊNCIA RACIAL, que têm no Es- 
tado seu principal avalista. Se ain- 
da há dúvidas quanto a esta afir- 
mação, que se pense sobre a omis- 
são do governo brasileiro na imi- 
nência de uma epidemia de cólera. 

Uma epidemia capaz de eliminar, 
aos milhares, exatamente os seto- 
res da população que não mais inte- 
ressam, que não têm e não terão es- 
paço nas estruturas de poder e ri- 
queza da sociedade. Que recla- 
mam por políticas sociais das quais 
o governo quer se livrar. 

Deixar entrar a cólera no país é a 
solução perfeita, dentro de uma es- 

tratégia mais ampla de extermínio 
do povo negro. Ás mortes parece- 
rão "naturais", ao contrário da es- 
terilização maciça de mulheres ne- 
gras, que já vem sendo alvo de pro- 
testos e ações políticas, dentro e fo- 
ra do movimento negro. Decretada 
nos gabinetes dos órgãos públicos 
de "saúde", a cólera é pena de mor- 
te: mais eficiente do que a pratica- 
da pela polícia diariamente, menos 
polémica do que a legalização do 
Estado assassino proposta por 
Amaral Netto. 

Para enfrentar as graves ques- 
tões postas pela conjuntura o 
MNU, obviamente, não poderá 
atuar de forma isolada. Por isto, 
através de sua militância, busca 

sensibilizar os demais setores orga- 
nizados para pelo menos dois as- 
pectos. 

1) qualquer projeto político, ela- 
borado na perspectiva dos setores 
oprimidos, sem levar em conta o 
papel do racismo no projeto das eli- 
tes, está fadado ao mais retumban- 
te fracasso ou, no máximo, a ser 
cúmplice da violência racial; 

2) não é possível manter uma 
ação política consequente apenas 
respondendo aos problemas tal co- 
mo eles são postos pelas elites. 

O MNU entende que o redirecio; 
namento da luta política no Brasil é 
urgente. O movimento sindical não 
pode limitar sua atuação à luta an- 
tiinflacionária, traduzida por su- 
cessivas campanhas de reposição 
salarial, cujos ganhos atingem ca- 
tegorias cada vez mais minoritá- 
rias, em relação ao conjunto da 
classe trabalhadora. Cabe aos sin- 
dicatos e às centrais sindicais 
associar-se às amplas camadas da 
população trabalhadora nas reivin- 
dicações por transportes coletivos, 
moradia, reforma agrária, acesso à 
saúde, à alimentação, à educação, 
pela adoção de políticas que possi- 
bilitem a desconcentração da ren- 
da. 

Ás associações de moradores de 
bairros pobres e favelas não podem 
continuar desconhecendo sua im- 
portância no combate à violência 
racial, pelo direito à vida. Parte 
considerável destas associações 
limitam-se a repassar os tickets de 
leite fornecidos pelo governo, aco- 
modadas numa parceria impossível 
com o poderoso inimigo. 

O movimento ecológico precisa 
atentar para o fato de que o meio 
ambiente interessa, acima de tudo, 
às populações que nele vivem. Um 
meio ambiente saudável pressupõe 
o tratamento da água, dos esgotos, 
do destino final do lixo. Pressupõe 
terra para os trabalhadores rurais e 
oferta de alimentos. 

Fora da ação política organizada, 
com base na compreensão esboçada 
anteriormente, não há saídas 
possíveis. E preciso vencer a inér- 
cia provocada pela perplexidade 
que marca esta fase de transição a 
nível mundial. A escolha do MNU 
permanece inabalável, e os fatos 
demonstram o seu acerto: o negro é 
o ponto de partida e o objetivo cen- 
tral do PROJETO POLITICO ca- 
paz de resgatar a verdadeira face 
da sociedade brasileira. 

JORNAL DO MNU 
Ns 19, maio/junho/julho de 1991 
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A magia 
do Reggae: 
da Jamaica 

ao Maranhão 
Magno Cruz (*) 

"Que palavra mágica é essa 
Que veio da Jamaica 
Enfeitiçar o coração do Mara?" 
(Binho) 

Dia 23 de novembro de 1990 foi uma data memorá- 
vel para a comunidade negra de São Luís. A cidade li- 
teralmente parou para assistir o show ao ar livre de 
Jimmy Cliff. Centenas de milhares de pessoas — uma 
multidão jamais vista em tempo algum na capital ma- 
ranhense — se comprimiram para participar das vi- 
brações positivas do cantor jamaicano, que, dias an- 
tes, na sua chegada à Capital Brasileira do Reggae, 
driblando protocolos, seguranças e regueiros que se 
acotovelavam no aeroporto, pegou um táxi e foi para 
o Espaço Aberto (clube de reggae muito frequentado). 
Lá, pediu uma rede para deitar, e, comendo mangas, 
ficou ouvindo discos de reggae que desconhecia na 
própria Jamaica. Por sinal, os Paralamas do Sucesso, 
em 1989, durante sua estada em São Luís, também fi- 
zeram comentários semelhantes. 

"Dos alagados guetos da realidade 
Uma nova identidade 
Fruto da mesma opressão" 
(Carlão) 

Como o reggae chegou ao Maranhão e se tornou ele- 
mento indissociável da cultura do povo afro- 
maranhense? Muitas explicações, muitas pistas: faci- 
lidade de entrada de discos pelo corredor Caribe/Be- 
lém/São Luís; semelhança rítmica com o tambor-de- 
crioula e bumba-meu-boi; mesma ascendência étnica 
de negros maranhenses e jamaicanos, etc. Há, porém, 
pesquisas tentando desvendar com mais profundida- 
de esse fenómeno que se iniciou na década de setenta, 
nos bailes periféricos da Ilha, onde se tocava meren- 
gues, lambadas caribenhas e canções bregas — som 
para curtir agarradinho, lenta ou aceleradamente, 
conforme o compasso da música. Tais clubes, fre- 
quentados maioritariamente pela população negra, 
eram alvo cotidianamente das "blitz" policiais, com 
correrias, pancadarias e prisões arbitrárias. Nesse 
ambiente de festa e repressão começaram a rolar as 
primeiras "pedras" — "pedra", "pedrada", "tijola- 
da", são expressões que os regueiros usam para de- 
signar um reggae de boa qualidade. 

"Nos guetos de toda cidade 
O brilho da raça presente se faz" 
(Tadeu de Obatalá) 

No finais de semana, os regueiros e regueiras capri- 
cham na indumentária, ostentam gosto refinado, ele- 
gância, orgulho. São mecânicos, lavadores de carro,. 
vigilantes, camelos, empregados da construção civil; 
são empregadas domésticas, mães solteiras, estudan- 
tes, desempregados. Geralmente moram em palafitas 
ou favelas; são (ou de pais) originários da zona rural 
maranhense. 

Os clubes de reggae proliferam pelos bairros perifé- 
ricos e caracterizam-se pelas radiolas, — algumas de- 
las chegam à sofisticação de terem circuito interno de 
televisão, — embora o que indique o menor ou maior 
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sucesso de uma radiola é basicamente a qualidade 
das "pedras" que a mesma possui. Essa prática colo- 
ca os donos de radiola em evidência e acaba por gerar 
um fato que alguns consideram negativo: o não surgi- 
mento das bandas de reggae (existem apenas duas em 
São Luís), e, consequentemente, os compositores ma- 
ranhenses de reggae terminam não sendo referência 
para o público regueiro. 

"O reggae pra mim é tudo 
Batendo bem lá no fundo 
Como um tambor envolvente 
Quem invade a vida da gente" 
(Marinildes) 

As vibrações do reggae (tocado em quase todas 
emissoras de rádios AM e FM), que congrega, cçmcen- 
tra e mobiliza a negrada maranhense, são, hoje, um 
forte instrumento de identificação racial. Os reguei- 
ros e as regueiras (essas na sua maioria não alisam 
mais os cabelos) começam a orgulha-se de sua negri- 
tude. Isso é muito bom. Mas não é tudo. Por esse mo- 
tivo o Movimento Negro, só agora (tentando correr 
atrás do prejuízo), busca delinear estrategicamente 
uma política de atuação — menos teórica — junto à 
massa regueira para reforçar, acelerar sua tomada de 
consciência crítica que o faça entender e ver-se como 
parte de uma sociedade racista/exploradora e como 
agente de transformação dessa sociedade. 

"Desperta nação regueira 
Iça a tua bandeira 
Com tua sede de um dia mudar 
Desperta nação regueira 
Rei Bob Marley falou 
SO NÓS PODEMOS NOS LIBERTAR" 
(Tadeu de Obatalá) 

Mas o reggae não é apenas uma manifestação tipi- 
camente urbana (da capital), ele se estende com a 
mesma intensidade pelo interior maranhense, princi- 
palmente nas comunidades negras rurais que — se- 
gundo pesquisas de SMDDH e CCN — são mais de 
quatrocentas. Lá as festas iniciam na sexta-feira com 
o tambor-de-crioula, e só no sábado, com a chegada 
da radiola e do motor a diesel (nos povoados sem ele- 
trificação), é que acontecem os bailes de reggae, que in- 
variavelmente se prolongam até o domingo. 

Em 1988, visitando Cajueiro, — uma comunidade 
negra de Alcântara, — encontrei um pessoal (homens, 
mulheres, crianças) torrando farinha. No meio da 
casa-de-forno um grande gravador à pilha tocando 
um reggae de Bob Marley. Perguntei se ali todos gos- 
tavam de reggae; o rapaz que mexia a farinha no ta- 
cho, espantado reagiu: "O siô, qualé o preto que não 
gosta de reggae!?" 
''Reggae a tua magia 
E que vai predominar" 
(Paulo Henrique Akomabu) 

(*) Magno Cruz e todos compositores citados são militantes 
do CCN-MA (Centro de Cultura Negra) do Maranhão - Cx. 
Postal: 430 - S. Luís 

BOB 
MARLEY 

Omito 
como 

metáfora 
O presente artigo tem como intenção mostrar 

que a pretexto de se "cultuar" determinados 
símbolos míticos, espetaculares, modernos e 

afirmadores de identidades, vêm se desenvolvendo, 
entre os jovens negros de Salvador, relações de socia- 
bilidade ao tempo em que se pratica a "nova etnicida- 
de baiana". 

Em nome desses mitos se expressam relações so- 
ciais, na forma de rituais, em dois espaços culturais 
comuns pelo entretenimento: os bares reggae e o car- 
naval dos blocos afro. 

O mito é tratado aqui como algo "vivo". Neste sen- 
tido ele "fornece os modelos para a conduta humana, 
conferindo, por isso mesmo, significação e valor à 
existência". 

Por sua vez o ritual "tem como'traço distintivo a 
dramatização, isto é, a condensação de algum aspec- 
to, elemento ou relação, colocando-o em foco, em des- 
taque, tal como ocorre nos desfiles carnavalescos e 
nas procissões onde certas figuras são individualiza- 
das e assim adquirem um novo significado, insuspei- 
tado anteriormente, quando eram apenas partes de si- 
tuações, relações e contextos do quotidiano". 

Embora a etnicidade — comportamento politizado 
de um grupo social — venha a compreender as rela- 
ções sociais em discussão, é na "socialidade" que se 
revela toda a força da coletividade humana. Diferente 
do "social" — marcado pela pragmaticidade da 
política e da economia — a "socialidade" representa 
a gratuidade do coletivo; o simples prazer do encon- 
tro, sem fins utilitários, ou sem finalidades práticas 
ou ligadas à estruturação social. 

O que caracteriza a frequência a bares reggae e o 
carnaval dos blocos afro como ritual é, entre outros 
fatores, que estes acontecimentos constituem-se em 
relações sociais referentes ao próprio contexto social 
global, do qual procedem. 

Portanto, o nosso objetivo é, embora de modo assis- 
temático e fragmentário, apresentar algumas das 
múltiplas relações de sociabilidade praticadas no 
contexto dos bares reggae e nos blocos afro, sob a me- 
táfora dos mitos espetaculares de Bob Marley e, por 
extensão, do reggae e da crença rastafari. 

Para chegarmos às nossas apreciações colocamo- 
nos no lugar de observador e participante no contexto 
sócio-cultural em questão; fundamentamo-nos em al- 
gumas leituras de textos teóricos de antropologia, en- 
saios e matérias jornalísticas. As observações foram 
feitas no bar reggae "Cravo Rastafari", localizado, 
desde 1988, à Rua Gregório de Matos, no Maciel, e no 
bloco afro Muzenza, sediado à Rua Alvarenga Peixo- 
to no bairro da Liberdade. 

Em fins dos anos 70, a imagem do artista afro- 
jamaicano Bob Marley e a sua música. — o reggae - 
popularizaram-se em Salvador, estimulando um com- 
portamento redefinidor da cultura popular dos jovens 
negros da capital. Associados aos mitos recém- 
forjados — Marley e reggae — aqui chegaram os 
princípios gerais da doutrina redencionista rastafari. 
0 sistema doutrinário e ritualístico rastafari crê na 
existência de um deus supremo (JAH); num messias 
(RASTAFARI) que conduzirá o "povo negro" à "ter- 
ra prometida" (Africa = Etiópia); faz restrições a ali- 
mentos animais e ao corte dos cabelos; e a maconha 
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O Cravo Rastafari, 
no Pelourinho 
em Salvador 

Interior do Cravo Rastafari em noite de reggae 
(kaia, ganja, etc.) funciona como um elemento de co- 
municação entre o crente (rastaman) e o seu mundo 
místico. O Rastafarianismo foi teorizado pelo pan- 
africanista jamaicano Marcus Garvey que, nos anos 
20, pensava num retorno de todos os negros ao seu lu- 
gar de origem (genericamente a Africa). 

O reggae surgiu nos anos 60 e evoluiu de outros rit- 
mos afro-jaipaicanos; do ponto de vista técnico, o 
reggae se caracteriza pela forte acentuação da segun- 
da e da quarta batida em cada compasso 4/4. Os te- 
mas das canções reggae refletem as aspirações cultu- 
rais do seu jovem publico negro da classe trabalhado- 
ra. 

Em Bob Marley o conteúdo temático é, predomi- 
nantemente, a justiça e as aspirações dos negros des- 
cendentes de escravos; lembranças da escravidão, a 
rebeldia da juventude negra e as críticas contra o co- 
lonialismo e o sistema ocidental (a Babilónia), etc. 

Ao cantar esta temática Marley define, a si e aos 
demais negros, como pessoas singulares em busca de 
um tratamento singular, mas, não por isso, diferentes 
de qualquer ser humano. 

Na Bahia, Marley, reggae e rastafari foram absor- 
vidos no contexto cultural moderno, numa das for- 
mas mais expressivas da comunicação negra: o entre- 
tenimento (o lazer, a diversão,etc.). Assim, o carna- 
val dos blocos afro e a frequência a bares reggae se 
constituem em momentos rituais onde estes símbolos 
míticos são renovados e as suas "propostas" são 
comparativamente atualizadas. 

"Cravo Rastafari" 

Muito embora Salvador — nos dias de hoje — com- 
porte alguns bares especializados em reggae e sob o 
aparato espetacular que o ritmo congrega, o bar 
reggae "Cravo Rastafari" se destaca, entre outras 
coisas, pela notória "homogeneidade" social (traba- 
lhadores negros) e pelo acentuado caráter de espetá- 
culo que marca o seu ambiente. 

O "Cravo" tem 9 sua organização administrativa 
no molde familiar. À frente está Wilson, 29 anos e sete 
filhos; embora até use alguns anéis nos dedos (os ras- 
tas jamaicanos usam em profusão), seus trajes e ati- 
tudes distanciam-se dos estereótipos rasta local 
(gírias, roupas coloridas, cabelos longos, etc). 

O bar teve o seu início na rua João de Deus, tam- 
bém localizada no Maciel/Pelourinho. Naquele tem- 
pos (de 1981 até 1988) o tipo de música negra executa- 
da parecia definir o grau de "politização" do ambien- 
te. Diz Wilson: "Tocava Obina Chok, músicas do Ilê, 
Gil... Depois me incentivaram para o reggae cons- 
cientização e passei a tocar as músicas que vêm cons- 
cientizar a população negra: Bob Marley, Alpha 
Blondy, Jacob Miller, Peter Tosh e outros". 

As mudanças de mentalidade devem-se, entre ou- 
tros fatores, às influências das lideranças negras, a 
exemplo do D. J. Lino Almeida, compadre de Wilson. 

O que caracteriza os bares reggae mais tradicionais 
é a especialização em executar, mecanicamente, mú- 
sicas reggae e, como complemento, a venda de uma 
infusão — conhecida como "cravinho — feita de ca- 
chaça, cravo da índia, limão e mel. No "Cravo Rasta- 
fari" são adicionados, como querendo distinção, be- 
ringela, gengibre e beterraba. 

A decoração do "Cravo" — às vezes chamado de 
"bar de Wilson" — é feita à base de posters de astros 
do reggae, especialmente Bob Marley; bandeiras com 

as cores simbólicas da Etiópia e da Jamaica (verde, 
vermelho, amarelo e preto); fotografias de líderes do 
nacionalismo negro; pinturas e esculturas criadas por 
artistas rastas frequentadores do bar. 

Nas tardes/noites das terças-feiras ocorre com 
mais originalidade o processo social e ritual e é maior 
o número de frequentadores. Também aos domingos, 
no mesmo horário, muitas pessoas rumam ao "Cra- 
vo". O proprietário acredita que a presença domin- 
gueira deve-se à influência dos ensaios do bloco Olo- 
dum — realizado próximo ao bar — e às terças, ao 
grande fluxo de frequentadores da "Bênção"* que 
vêem os bares reggae como uma extensão daquele ri- 
tual. É como se na Bahia o "sagrado" se complemen- 
tasse no "profano". Nas palavras de Wilson: "Se ba- 
tizam lá com o padre e depois se batizam com o cravo 
aqui". 

É através do reggae que se desenvolve o processo 
das relações sociais no bar. Embora existam as variá- 
veis de classe e "status", elas não se constituem em 
barreiras no relacionamento entre os frequentadores. 
O reggae proporciona uma integração; no entanto, is- 
to não implica que seus fãs esqueçam as mensagens 
"politizadas" contidas na música, com as quais eles 
tanto se identificam. Nos bares reggae a música fun- 
ciona como um "pólo de unidade" ou um interesse es- 
pecífico que transcende as diferenças de classe e 
"status". Mas qual seria este interesse específico? 
Ao nosso ver, os encontros nos bares reggae escon- 
dem algo que foge do círculo da "politização" exis- 
tente nestes ajuntamentos; a frequência ao "Cravo" 
justifica-se também por se constituir em uma oportu- 
nidade de comemoração coletiva, de estar próximo 
aos companheiros, sem qualquer outro objetivo que 
não seja a alegria de estarem juntos se divertindo 
num ritual de integração. Diz Wilson em relação aos 
frequentadores do "Cravo": "Eu sinto que estão 
mantendo uma união positiva, fraternal e amizade. 
Perguntam por que o outro não veio naquele dia!..." 
Segundo o proprietário do bar, a música mais solici- 
tada atualmente é um "reggae romântico", "Number 
One", do cantor Gregory Isaacs. 

Não obstante a predominância dos jovens trabalha- 
dores negros entre os frequentadores do "Cravo", 
(ocorre, nesse espaço, o encontro com estrangeiros, es- 
tudantes universitários e artistas locais. A integração 
permite que, vez por outra, o proprietário do "Cra- 
vo" receba, do exterior, posters de astros do reggae, 
revistas, botons e correspondências remetidas por 
grupos culturais afinados com Marley, rastafari e 
reggae. 

Na rua, defronte ao bar, concentra-se a maior parte 
dos frequentadores, o que é facilitado pelo diminuto 
tráfego de veículos naquela artéria. E do lado de fora 
onde ocorre boa parte das relações sociais e simbóli- 
cas: as exposições em público, permitindo ver e ser 
visto por um maior número de companheiros, da ori- 
ginalidade em ser rasta — dançando reggae de corpo 

inteiro e fazendo os longos cabelos parecerem voar. 
Em que pese estar localizado a cerca de 30 metros de 
uma delegacia de polícia, pode-se notar grupinhos re- 
partindo livremente um "baseado"; naqueles mo- 
mentos o controle policial parece relaxar, o que talvez 
se explique por ser — aquele bar — um espaço institu- 
cionalizado. 

Concluímos as apreciações sobre bares reggae reco- 
nhecendo a fragilidade da organização social em tor- 
no desses espaços. Os frequentadores mais assíduos 
têm o bar principalmente como um local de proxemia. 

A realidade do mundo rasta em Salvador não se 
restringe aos rituais das terças e domingos nos bares 
reggae. Eles não são homogéneos na interpretação do 
ser rasta; alguns procuram suas identidades em ou- 
tras formas de relações sociais. 

O Caso Muzenza 

Os blocos afro se constituem em modernas manifes- 
tações culturais dos negros baianos. Dentro do espíri- 
to de confraternização na festa, os negros expressam 
suas especificidades — sociais e culturais — enquan- 
to grupo distinto e inserido no contexto abrangente 
da sociedade brasileira. 

O bloco afro Muzenza é o segundo caso, dos citados 
neste artigo, onde o mito Bob Marley funciona como 
um referencial capaz de sugerir uma visão polarizada 
da estrutura social em que vivem seus fãs. A palavra 
Muzenza é de origem bantu (kikongo) e denomina o 
noviço em Candomblé Angola — equivale a "iaô" dos 
nagô. 

Não obstante ter sido oficialmente fundado em 
março de 1981, o bloco redefiniu a sua génese, afetado 
pelo impacto da morte de Bob Marley em maio daque- 
le ano. Os fundadores "construíram ' uma mítica que 
relaciona o bloco ao contexto cultural afro-jamaicano 
no que se refere aos símbolos da cultura musical mo- 
derna: Marley, reggae, Jamaica e rastafari. Na identi- 
dade mítica o Muzenza foi fundado no njês da morte 
de Marley; a rua onde está sediado passou a ser co- 
nhecida como Av. Kingston — equivale dizer que o 
Muzenza localiza-se na própria capital da Jamaica. 

No imaginário do grupo, seus componentes são ti- 
dos como "os verdadeiros jamaicanos" e, não raro, 
alguém se refere ao território/bloco como a Jamaica: 
"Vou pra Jamaica". 

Ao "criar" uma identidade mítica o bloco superou, 
magistralmente, a morte de Bob Marley e com isso 
fortaleceu sua própria ideologia. 

O momento "efervescente" na dramatização do ri- 
tual ocorre quando, por ocasião do desfile, o bloco 
apresenta-se frente ao palanque oficial: os componen- 
tes da "tribo" sentam-se no asfalto formando um 
grande círculo, enquanto que, no centro, os compo- 
nentes da ala rastafari dançam, ao som do reggae da 
banda Muzenza, e um deles exibe um poster de Bob 
Marley. Nesses momentos o rito cumpre a sua função 
de renovador do mito e da sua "proposta" social. 

Por outro lado, a organização política do bloco so- 
fre, simbolicamente, uma alteração: a ala de rastas, 
antes de presença eventual no cotidiano do bloco, 
passa a ter o papel fundamental de condutora de 
ações rituais e mantenedora da ideologia do Muzenza. 
Passa a ter, inclusive, um papel mítico particular na 
dinâmica do bloco. Não é à toa que o rasta é um dos 
símbolos mais reivindicados no Muzenza. O compo- 
nente do Muzenza, portanto, ao "assumir", simboli- 
camente, a identidade mítica, pode ver o quanto a vi- 
da real está distanciada da ideal e, assim, tentar 
modificá-la. 

Os textos musicais do bloco primam por expressões 
que sugerem o apocalipse: "A terra tremeu", "arre- 
benta Muzenza", "trovão azul", "guerrilheiros da 
Jamaica", etc. Neste sentido, o bloco reflete muito 
bem o conteúdo ideológico do reggae. O reggae vem 
proporcionando a abertura de canais simbólicos entre 
culturas heterogéneas. A Bahia e a Jamaica estão en- 
trelaçadas — no imaginário dos amantes do reggae — 
por uma união mística, embora com veracidadede um 
passado etno-histórico comum, propiciada por Bob 
Marley e a sua música. Marley vive!... 

ERICIVALDO VEIGA (BA) 
É sociólogo e conselheiro cultural do Bloco Afro Muzenza 

NOTA 
* A "bênção" ou "bença" foi abordada, do ponto de vista 
histórico e antropológico, em palestra proferida pelo 
Prof. Vivaldo da Costa Lima. Atualmente, a festa da 
bênção se constitui num dos rituais de integração da ju- 
ventude negra de Salvador; após a presença, às vezes 

simbólica, na missa rezada nos dias de terça-feira, às 18 
horas, na Igreja de São Francisco, os frequentadores se 
espalham, entretendo-se, por todo território simbólico 
Terreiro/Maciel/Pelourinho. 
NR: O jornalista Hamilton Vieira, em diversos artigos do 
jornal "A Tarde", também tenta explicar o fenómeno "A 
Bênção" das terças-feiras, em Salvador. 
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OMNUeas ideologias brancas (II) 
JOSAFÁ MOTA - MNU/PE 
Causou polémica e muita discussão o artigo de Per- 

nambuco que saiu no número anterior do jornal do 
Movimento Negro Unificado. Nunca se viu tanto al- 

voroço, tanta gritaria. Nunca o conceito Civilização Branca 
ficou tão evidenciado como agora, após a publicação do citado 
artigo, visto que as mais variadas concepções ideológicas 
brancas uniram-se em coro afinadíssimo no sentido de comba- 
ter sem trégua o Movimento Negro Unificado. Foram postas 
de lado as rixas do dia-a-dia, o embate quase antropofágico 
pelo predomínio político e ideológico nos movimentos sociais; 
adotou-se, inclusive, a tática "você concorda com isso que es- 
tá escrito aqui?", aplicada a todo militante do Movimento Ne- 
gro Unificado — PE. Independentemente da resposta, que na- 
turalmente era "concordo", uma saraivada de conceitos, táti- 
cas, doutrinas vinha em seguida. 

Diante disso, resolvi escrever a segunda parte do artigo, 
não no intuito de retificar o anterior, mas para ratificá-lo, pois 
nossa prática política está fundamentada na História dos nos- 
sos antepassados, que deixaram exemplos a ser seguidos. 
Não há lugar para desculpas quando temos o gigantesco com- 
promisso de dar continuidade à luta do poyo negro na busca 
incessante do ajuste de contas histórico. 

Afinal, o que é 
civilização branca? 

O conceito de Civilização Branca, longe de ser uma inter- 
pretação "equivocada e estreita" (ouvimos muito issol, é para 
nós de suma importância para entendermos o processo de ex- 
ploração do trabalho no Brasil. Sustentamos que a exploração 
do trabalho está intimamente ligada à desgraça espiritual, 
existencial e histórica do povo negro. Para nós, nada mudou 
nesses cinco séculos, contados a partir da invasão branca no 
continente americano, seja no seu lado latino-ibérico, seja no 
anglo-saxõnico. 

O Movimento Negro Unificado, por estar ciente de que o po- 
vo negro não é "massa", impessoal, sem rosto, sem cor, sem 
experiência histórica, procura conscientizá-lo de que a revolta 
em grande escala, que sempre foi nossa característica no Bra- 
sil, é fundamental. Se usamos o termo Civilização Branca, ao 
invés de "classe dominante", é porque estamos convictos de 
que a miséria brasileira, ou a riqueza, está fundamentalmente 
ligada aos critérios raciais. Quem trouxe os imigrantes euro- 
peus para ocuparem as terras que por justiça seriam dos ne- 
gros não foi a "classe dominante", mas a Civilização Branca, 
que primeiro sentiu-se ameaçada numericamente e enxergou 
que a solução era trazê-los para fazer um "balanceamento"; 
depois porque entendia que o papel social do negro não era o 
de pequeno proprietário de terra - mas o de subempregado 
faminto, esfarrapado, dilacerado em sua humanidade; anos 
mais tarde, sem perspectiva, muitos foram ser subemprega- 
dos dos mesmos imigrantes, que já davam sinais de enriqueci- 
mento rápido. 

Se os critérios para se chegar ao Brasil na qualidade de imi- 
grante não foram ditados pela Civilização Branca, então como 
explicar a interceptação feita pelo governo a um navio carre- 
gado de imigrantes negros vindo dos Estados Unidos, no 
inicio desse século? 

O fato é que o povo negro vive há cinco séculos sob o jugo 
desse conceito feroz que o extermina fisicamente, que o enlou- 
quece de forma explícita, que o mata pela fome, pelas doen- 
ças, que o torna vítima maior dos sucessivos "pacotes econó- 
micos", e bucha de canhão na Guerra do Paraguai. Das Capi- 
tanias Hereditárias a Fernando Collor de Mello, a Civilização 
Branca continua implacável na sua missão de anjo da morte 
do nosso povo. A cólera que há cem anos dizimou milhares de 
negros é a mesma que hoje retorna, à beira do terceiro milé- 
nio, para dizimar os descendentes daqueles que sobreviveram 
à sua primeira investida. Para a Civilização Branca, resolver 
o "problema negro" sempre foi torcer por uma epidemia. O fa- 
to de não ter resolvido os problemas sanitários no país prova 
o que estamos afirmando. Problema sanitário significa alaga- 
dos, palafitas, favelas, locais onde o povo negro "reside". 
Aliás, quanto a essa afirmação, no século XIX os negros co- 
meçaram a desconfiar do pouco caso que os médicos faziam 
da epidemia de cólera nas senzalas e mocambos; razões para 
essa desconfiança não faltavam. Se eles eram uma proprieda- 
de, igual a um porco, uma vaca, um cavalo, então por que o 
pouco caso? É que nas regiões Sul e Sudeste começavam a 
chegar em massa os imigrantes irlandeses (setores da Civili- 
zação Branca já preparavam o golpe do treze de maio) para 
ocupar lotes de terra ou trabalhar nas lavouras de café. De 
senzala em senzala, de mocambo em mocambo, os negros fo- 
ram espalhando que o pouco caso das "autoridades" era, na 
verdade, um plano sinistro para matá-los e assim resolver o 
"problema negro". 

Para Fernando Collor de Mello, que tem a mesma mentali- 
dade escravista de Tomé de Sousa, a cólera será sua aliada no 
combate à miséria, mesmo porque a Civilização Branca, da 
qual ele faz parte, não será atingida. Pena de morte, esterili- 
zação das mulheres negras, cólera... Pronto, está resolvido. 

Quando afirmamos que miséria e riqueza seguem à risca os 
critérios de raça e de cor, não estamos cometendo nenhuma 
barbaridade sociológica ou histórica. O que existe no Brasil 
são realidades sociais conflitantes baseadas na secular pen- 
dência entre negro e branco, entre Civilização Negra e Civili- 
zação Branca. Negar esse conflito é negar a realidade do país. 

E por esse prisma que riqueza e miséria devem ser enfocadas. 
Pelo lado da Civilização Branca, o bem-estar, boas casas, pis- 
cinas, carros, planos de saúde personalizados, reserva de 
bons empregos garantida. Pelo lado da Civilização Negra, as 
palafitas, o transporte caro que leva grande parte do mingua- 
do salário, os barracos que a polícia invade sem ordem judi- 
cial (coisa impensável numa mansão ou apartamento, locais 
onde mora a maioria esmagadora dos brancos), a quilométrica 
fila do Inamps, onde o cidadão negro implora um atestado de 
loucura para um parente seu (por falta de referência positiva 
sobre o seu passado, derrotado espiritual e socialmente, o ne- 
gro é o grande cliente da Civilização Branca nos manicômiosl. 

Em todos os países onde houve escravidão negra, basica- 
mente no lado anglo-saxônico, a Civilização Branca, num ges- 
to de esperteza política, permitiu que se desenvolvessem pe- 
quenos bolsões de riqueza no interior da comunidade negra — 
a famigerada burguesia negra. Situada no meio do caminho 
entre o movimento negro consequente e a Civilização Branca, 
a burguesia negra é sempre acionada por esta para "apazi- 
guar os ânimos dos radicais". No Brasil, para a felicidade do 
Movimento Negro Unificado, essa burguesia negra não exis- 
te. O senador Bob Kenendy, quando aqui esteve em 1967, foi 
protagonista de um acontecimento no mínimo cómico. Numa 
entrevista coletiva, foi bombardeado pelos brancos latinos, 
que acusavam os anglosaxões de serem perversos com "seus 
negros". Esperto, o senador saiu da situação vexatória dizen- 
do que "o racismo é um problema sério; a completa ausência 
de negros na entrevista é uma prova de que o racismo não é 
apenas uma questão da sociedade americana". Mudando o 
que deve ser mudado, foi isso que ele disse à plateia composta 
de intelectuais latinos que foram à entrevista com o livro "Ca- 
sa Grande & Senzala" debaixo do braço, e que apelaram, 
diante do mal-estar geral, para a miscigenação, alegando que 
no Brasil não existia mais negros e brancos, e que, portanto, 
eles estavam ali como representantes dessa fusão racial. Não 
convenceu. 

Ora, longe de ser um revolucionário, o que Bob Kenendy 
não entendeu era como o branco brasileiro, flagrantemente 
minoria, não criou condições para o florescimento do "meio- 
termo", ou seja, da burguesia negra, para usá-la no momento 
oportuno. Certamente chegou à conclusão de que os brancos 
latinos são mais radicais que os anglo-saxões... 

Nem todo mundo conhece as gravuras de Rugendas e De- 
bret. Eles estiveram aqui no século XIX e registraram o coti- 
diano do povo negro, sendo torturado, trabalhando no eito, 
vendendo bugingangas nas ruas ou mesmo conversando à 
porta da senzala ou mocambo. Cento e cinquenta anos depois, 
as gravuras de Rugendas e Debret continuam tão atuais quan- 
to um computador de última geração. Caso alguém queira co- 
nhecer a realidade brasileira, basta caminhar pelos grandes 
centros urbanos com essas gravuras debaixo do braço. Enten- 
derá que só o Brasil branco mudou, com suas lojas de luxo, 
com suas usinas que antes eram engenhos, com seus latifún- 
dios maiores do que muitos países, e bem distante daquilo que 
é a maior humilhação para um ser humano — passar fome. 

Quanto ao Brasil negro, as gravuras falam por si só, sem re- 
toques. Elas só estariam atrasadas ou envelhecidas se o povo 
negro tivesse atingido o estágio de pobreza; mas como ele está 
ainda no de miséria absoluta, as gravuras continuarão servin- 
do para medir a distância entre o Brasil negro e o Brasil bran- 
co. 

A Questão da 
Esquerda Branca 

Quando já estava participando ativamente da guerrilha ur- 
bana, o capitão Carlos Lamarca, numa carta escrita à esposa, 
usou o seguinte brado à guisa de despedida: 

— Hoje é 4 de julho, aniversário dos Estados Unidos. Viva 
os Panteras Negras! 

Falar de quem já morreu não é bom; é complicado porque al- 
guém pode alegar que não há resposta, não há defesa nem ata- 
que. Os mortos não atacam nem se defendem quando seus 
atos e palavras são julgados por quem está vivo. Por isso, lon- 
ge de mim sepultar numa cova-rasa a coerência de Carlos La- 
marca, que abandonou tudo, vida estável, família e promo- 
ções para combater a ditadura militar. 

A questão não é essa, mas outra, bem diferente. E im- 
possível alguém imaginar o capitão Carlos Lamarca fazendo 
esse brado: 

— Hoje é 7 de setembro, aniversário do Brasil. Viva o Movi- 
mento Negro Unificado! 

A experiência nos diz que não seria apenas impossível. Se- 
ria improvável. Se hoje, doze anos depois da criação do 
M.N.U., a esquerda branca ainda nos combate, imaginem o 
que ela não faria há vinte... 

Então, qual o motivo da sinipatia do capitão Carlos Lamar- 
ca pelos Panteras Negras? È que a esquerda branca sempre 
teve admiração por movimento negro — desde que ele esteja 
fora do Brasil. Quanto mais radical for o movimento negro, 
mais admiração provoca. Panteras Negras, Muçulmanos Ne- 
gros, Consciência Negra, tudo isso é válido e justo. 

É curioso como Gilberto Freyre e a esquerda branca se en- 
contram tão facilmente quando o tema é movimento negro no 
Brasil. E curioso mas ao mesmo tempo compreensível, pois 
ela é parte da Civilização Branca que, embora rachada nos 
conceitos esquerda & direita, mantém seu predomínio sobre 
os povos não brancos das Américas. 

Racismo não é só barrar um negro na porta de um elevador 
social, bem como movimento negro não é só fazer trança afri- 
cana. Se hoje há setores da esquerda branca que limitam o 

problema a apenas isso, é igualmente um erro, uma avaliação 
primária. Racismo é um sistema de dominação que tem como 
finalidade manter povos sob seu jugo, seja no plano económi- 
co, histórico, teórico. Quando denominamos a esquerda brasi- 
leira de "esquerda branca", longe de ser uma gozação ou me- 
nosprezo, é uma constatação, porque só o racismo explica o 
fato de um movimento social que se diz revolucionário conce- 
ber uma leitura do trabalho no Brasil a partir da chegada dos 
anarquistas no início desse século, os chamados "trabalhado- 
res organizados". Os quatrocentos anos restantes, em que o 
trabalho foi feito de forma "desorganizada", ela apaga com a 
borracha do racismo. Os companheiros negros das tendências 
da esquerda branca têm ciência dessa acrobacia ideológica? 
Faz-se urgente procurar o "capa" repectivo para a necessária 
explicação. Recentemente, o Movimento Negro Unificado 
procurou um parlamentar pedindo-lhe ajuda na confecção de 
um livro didático sobre a história do negro; ele respondeu que 
"tudo bem, eu ajudo, mas seria melhor escrever um livro so- 
bre a história dos trabalhadores..." Ora, se levarmos em con- 
ta que o povo negro tinha apenas dez anos de vida útil, é de se 
imaginar o grau de preconceito do parlamentar a respeito do 
trabalho "desorganizado..." 

O Movimento Negro Unificado nunca negou que na relação 
entre patrão e operário existe o antagonismo de classes. O que 
ratificamos é que o Povo Negro não é uma classe, e quem o do- 
mina e explora não é "a classe dominante que aí está". È pior 
do que isso. O que domina o Povo Negro é uma mentalidade 
escravista posta em prática pela Civilização Branca durante 
todos esses séculos. Já explicamos isso um milhão de vezes. 
Esse método que aplicamos explica tudo, até o fato de a es- 
querda branca, mesmo sem entender nada de movimento ne- 
gro, continuar questionando a existência do Movimento Ne- 
gro Unificado. E aí vale tudo, desde a infâmia "o M.N.U. ne- 
ga a questão de classe" até a união pura e simples das teses de 
Gilberto Freyre. Ora, não limitemos as mazelas sociais de um 
país que somente há cem anos deixou de negociar com seres 
humanos negros à mera questão de classe. O empresário car- 
niceiro que chama a polícia para reprimir uma greve justa dos 
empregados de sua empresa é o mesmo que pratica a reserva 
de emprego em benefício do trabalhador branco quando está 
em jogo uma vaga a ser preenchida entre este e um negro. 
Constatem isso nas empresas aéreas, nas de turismo, nos ho- 
téis de luxo onde as vagas de garçom, que na Africa do Sul são 
ocupadas pelos negros, estão sempre à espera de brancos para 
preenchê-las. A polícia paulista que prendeu e matou Robson 
Silveira da Luz, negro, pobre, sob a acusação de ter roubado 
uma caixa de maçã, é a mesma que prendeu e jogou num cam- 
burão o primeiro-ministro do Suriname Dersi Bouterse, igual- 
mente negro, porém riquíssimo, dono de castelos na Holanda. 
Antes que baixem o nível de novo afirmando que temos o sr. 
Bouterse como referência positiva do que venha ser um gover- 
nante negro, afirmamos que ele não faz nem um pouco a cabe- 
ça dos militantes do M.N.U. Seu nome apareceu neste texto 
para que a esquerda branca explique, à luz de sua interpreta- 
ção, essas "particularidades"... 

Fidalga, aristocrática, a esquerda branca, como já disse, se 
recusa terminantemente a mergulhar na História do Brasil. 
Por isso, joga a culpa na "classe dominante" quando o empre- 
sário chama a polícia para reprimir uma greve de trabalhado- 
res, não se dando conta de que essa atitude autoritária é fruto 
da mentalidade escravista reinante no país onde trabalho, pe- 
lo menos nos primeiros quatrocentos anos contados a partir 
da invasão branca, nunca foi sinónimo de salário. E quem vi- 
veu sob essa condição de trabalhador sem salário e com sua 
humanidade dilacerada, transformada em coisa, em objeto de 
compra e venda? Parece incrível, mas a maioria dos militan- 
tes da esquerda branca só "estudou" o negro na época do pri- 
mário e ginásio — para passar de ano. Como esses "estudos" 
eram através dos livros didáticos escritos a partir da ótica co- 
lonial, é comum entre eles distorções como esta: enquanto nós 
do M.N.U. afirmamos que os africanos, por serem essencial- 
mente políticos, faziam greve de fome em sinal de protesto por 
sua condição de escravos, esses militantes ainda sustentam a 
velha história do Banzo, aquela "doença" provocada pela 
saudade que o pobre negro sentia da Africa... 

Para encerrar esse capítulo, deixo aqui uma pergunta para 
aqueles que consideram o Movimento Negro Unificado uma 
entidade "estreita", "equivocada" e "divisora da classe ope- 
rária": uma empregada doméstica negra pode considerar co- 
mo membros da classe dominante seus patrões brancos, cutis- 
las e engenheiros da Petrobrás? 

Os Negros e 
as Tendências 

No Estado de Alagoas existe um quilombo chamado Cajá 
dos Negros. Segundo a tradição local, esses negros são sobre- 
viventes do massacre que as forças coloniais fizeram em Pal- 
mares. Se isso for verdade eles estão há três séculos neste lo- 
cal onde, naturalmente, a terra é um bem comum, socializada. 
Agora, imaginem um companheiro negro de uma dessas ten- 
dências fazendo uma palestra em Cajá dos Negros sobre a IV 
Internacional ou sobre a Albânia. Por aí avaliamos o grau de 
distância entre esses companheiros negros e sua própria His- 
tória. Sabemos que não é fácil tornar-se negro, politicamente 
negro; é difícil tanto para um membro da Causa Operária co- 
mo para um da Assembleia de Deus. Porém, fiquem certos os 
companheiros dessas tendências: entrar para um movimento 
negro consequente é dar um passo adiante na luta, é libertar- 
se por inteiro. 
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Brasil, demagogia racial 
"Eu tenho parentes negros, fun- 
cionários, empregados, que sem- 
pre foram tratados como gente". 
VERA LÚCIA CERQUEIRA - 
dona da VDL 

No dia 28/03/91, a agência de Empregos VDL, 
de propriedade de Vera Lúcia Cergueira, em 
Porto Alegre/RS, publicou anúncio em jor- 

na local, solicitando candidatos brancos para vaga 
de gerente de oficina. 

Ao tomar conhecimento de tal anúncio, o Movimen- 
to Negro de Porto Alegre e a Comissão de Justiça e 
Direitos Humanos tomaram imediatamente as medi- 
das cabíveis, ou seja, ingressaram com notícia-crime 
contra a agência e, com base na Lei Orgânica do mu- 
nicípio, que prevê a cassação de alvará em casos de 
discriminação racial, a Secretaria Municipal da In- 
dústria e Comércio (SMIC) interditou a empresa. 

Na mesma semana, em Rio Pardo, interior do Rio 
Grande do Sul, o vereador Edoli Camargo, em sessão 
da Câmara, discriminou em discurso aberto o sindi- 
calista negro Paulo Ivã Dias, atual secretário de Fi- 
nanças do Sindicato dos Ferroviários do R.S. Com 
base em gravação realizada na Câmara, o vereador 
adotou as seguintes expressões verbais: "...e aí os 
cuscos vira-latas tentaram tomar conta da reunião... 
aí eram uns crioulos barbudos, cabelos enrolados... 
tinha um que até parecia, nem parecia gente, parecia 
um macaco.,., parecia um bode, era gozação aquilo 
ali". 

Em cima desses dois casos flagrantes — dentre vá- 
rios outros — é notória a empáfia e a coragem desses 
indivíduos em desafiarem a carta magna que "rege" 
as relações sociais do país — a Constituição Federal, 
capítulo I, art. 5S, item XLII, que afirma ser o racis- 
mo um crime inafiançável. Não vamos nos deter ape- 
nas na análise legal dos fatos, mas do ponto de vista 
político também, e questionar até que ponto o poder 
constitucional é capaz de barrar o poder racista que 
ainda permeia as cabeças de muitos brasileiros, coor- 
denando suas ações? 

Esta é uma resposta que só poderá ser dada quando 
todas as pessoas comprometidas com as transforma- 
ções estruturais deste país, e o conjunto da classe 
oprimida, despertarem das suas ilusões democráti- 
cas, e começarem a ocupar os espaços que ainda estão 
sob o domínio do poder racista. Pois é o poder racista 
que decide se tem de atirar ou matar, ou não tem de 
atirar em absoluto; se tem de prender ou não, se tem 
que romper piquetes ou não, é o poder racista que de- 
cide quem pode comer e viver com a ajuda do Estado 
quando perde o emprego, e quem não pode comer nem 
receber esta ajuda; quem pode utilizar os meios de 
transporte e quem não pode; onde se recolhem os res- 
tos e onde não; quais as ruas que têm iluminação e 
bons passeios; e aqueles que não necessitam nem de 
uma coisa nem de outra; quais os bairros que se re- 
constroem e quem poderá viver neles. E o poder racis- 
ta que resolve qual o cidadão a ser chamado para 
incorporar-se ao exército, e contra que países vai lu- 
tar o exército e em que momento. 

O que se coloca na ordem do dia é a contradição en- 
tre a ideologia da "democracia racial" e a prática au- 
toritária, que culmina na violência racial. 

Como bem demonstra Clóvis Moura em seu livro 
"BRASIL: As Raízes do Protesto Negro", o discurso 

liberal, por incrível que pareça, é o suporte da políti- 
ca discriminatória, racista, violentamente preconcei- 
tuosa que caracteriza a sociedade brasileira. Quando 
se afirma que somos uma democracia racial, joga-se 
ao mesmo tempo, sobre o segmento negro explorado e 
discrinado, a culpa da sua situação atual no sistema 
de estratificação de classe. Porque se há iguais opor- 
tunidades para todos, o negro não se encontra no cu- 
me da pirâmide porque não quer: dissipa seu tempo 
no samba, na maconha e no álcool. A igualdade pe- 
rante a lei desse discurso justifica a desigualdade so- 
cial real em que o negro brasileiro se encontra. O for- 
malismo jurídico, a concepção formalista do processo 
de interação social, determina, em última instância, 
que esse discurso liberal absolva os racistas. 

Sem sombra de dúvidas, a questão central, que de- 
ve nortear o Movimento Negro em sua luta contra a 
discriminação racial, e contra o "poder racista" está 
na sua capacidade de mobilização e ação, juntamente 
com todos os setores organizados da sociedade. Com 
uma militância que desencadeie dentro de um proces- 
so irreversível a conquista das consciências, da ver- 
dadeira sociedade igualitária, que possibilite a parti- 
cipação efetiva no poder para que se possa de fato me- 
lhorar as condições de vida do povo negro, que foi jo- 
gado às margens da sociedade como sendo o exército 
de reserva à disposição do capitalismo selvagem. Pa- 
ra levarmos isso a bom termo, terão de ser levados em 
conta quatro pressupostos básicos: utopia, vontade 
política, audácia e consciência de mudar. 

LUÍS ALBERTO SILVA - RS 
Membro do Instituto Solano Trindade e coordenador 
do projeto "Jus Populi" 

A cor da pena de morte 
A primeira proposta de 

emenda à Constitui- 
ção é de autoria do de- 

putado Amaral Netto (PDS- 
RJ) e, em apenas três artigos 
"curtos e grossos", intenta pôr 
fim à garantia constitucional 
do direito à vida. 

O artigo 2S do malfadado 
projeto prevê a "instituição da 
pena de morte nos casos de 
roubo, sequestro e estupro se- 
guidos de morte". No entanto, 
buscando travestir o arbítrio 
próprio e intrínseco à pena de 
morte, o autor propõe sua ins- 
tituição mediante plebiscito. 

Sobre a tramitação do proje- 
to, é importante destacar que o 
mesmo apenas aguarda o mo- 
mento fatal de entrar em dis- 
cussão e votação no plenário 
da Câmara dos Deputados. 

Diante da incontestável gra- 
vidade da matéria, diversos 
segmentos da sociedade têm-se 
manifestado contrariamente à 
realização até mesmo do ple- 
biscito, por sua flagrante in- 
constitucionalidade, tanto pelo 
aspecto jurídico-formal quanto 
pela falácia de sua utilização. 
A pretexto de ser democrático, 
o plebiscito, na verdade, não 
passa de grotesca manipulação 
de massas, especialmente nu- 
ma conjuntura em que a falên- 
cia moral, política e económica 
do Estado é constatada por to- 
dos. 

Os mais renomados juristas, 
ao lado de respeitados parla- 
mentares, ressaltam a afronta 

que o projeto faz à Constitui- 
ção. Isto porque a Lei Maior, 
no seu Art. 60, § 49, inciso IV, 
veda a proposição de "emen- 
da tendente a abolir os direi- 
tos e garantias individuais". 
Ora, se os direitos e garantias 
individuais têm por objeto a 
proteção de um sujeito — ser 
humano, cidadão — é evidente 
a inconstitucionalidade do pro- 
jeto. 

Por seu turno, entidades re- 
presentativas da sociedade, a 
exemplo da CNBB, OAB e ou- 
tras, se colocam publicamente 
contrárias à pena de morte pe- 
las questões de legalidade e 
por defenderem a vida. Por 
consequência, reivindicam 
uma ordem social justa para 
todos, onde a sanção à prática 
de delitos tenha por finalidade 
a recuperação e reintegração 
social do indivíduo, e não a 
aplicação de castigo primário e 
comprovadamente inócuo no 
combate à criminalidade. 

Várias são as razões que 
atestam a plena improcedência 
da instituição da pena de mor- 
te, destacando-se estudos rea- 
lizados em países onde há vi- 
gência dessa extremada conde- 
nação, que revelam sua inefi- 
cácia enquanto instrumento 
que deveria inibir ou coibir a 
prática criminosa. 

Considerando a significação 
da pena de morte num país 
com as características étnico- 
raciais do Brasil e, ainda mais, 
a sistemática exclusão dos ne- 

gros nas relações de produção 
e, essencialmente, das relações 
de poder, interessa-me apontar 
alguns elementos relativos ao 
debate, a meu ver ainda pouco 
avaliados. 

Entendo que a ordem do dia 
deveria ser a discussão acerca 
do modelo de sociedade im- 
plantado em nosso país, que 
desde o seu "descobrimento" 
assentou-se na discriminação 
para "justificar e explicar" o 
máximo alijamento e explora- 
ção de grandes contingentes 
populacionais que, não por 
acaso, não são brancos. 

Foi assim com os índios e 
continua a sê-lo com os negros 
que constituem mais da meta- 
de de toda a população brasi- 
leira, mas que têm reduzida 
participação na riqueza nacio- 
nalmente produzida, bem co- 

mo nos espaços de decisão e no 
poder político. 

E decorrência deste modelo 
o verdadeiro caos que hoje pre- 
senciamos: são cada vez mais 
frequentes, e porque não dizer 
"normais", os-Iinchamentos, 
chegando-se na Bahia à estar- 
recedora estatística de um a 
cada três dias. 

Por seu lado a ação direta do 
Estado tem igualmente contri- 
buído na consolidação de um 
quadro que insere em nosso co- 
tidiano o convívio com mani- 
festações de barbárie, impró- 
prias a uma efetiva nação. 

Neste caso, trazemos como 
exemplo o assassinato de 18 
homens (na maioria negros) no 
interior do 429 Distrito Policial 
de São Paulo, uma evidente e 
paradoxal coexistência da 
"modernidade" com o hodien- 

do primitivismo na execução 
primária, sem qualquer defe- 
sa, de indivíduos socialmente 
marginalizados. 

Com efeito, num caso a po- 
pulação desencadeia um pro- 
cesso de ação-reação, que só 
encontra espaço pela "ausên- 
cia" do Estado; noutro, agen- 
tes do Estado assumem postu- 
ra ativa e promovem a chacina. 
Como vemos, a condenação à 
morte já é realidade no B: isil 
para os negros discriminados. 

Assim, é evidente a "collora- 
ção" da proposta de legaliza- 
ção da pena de morte, quando 
o que se deveria fazer é formu- 
lar projetos que efetivamente 
pusessem fim à acintosa con- 
centração de riquezas em pou- 
quíssimas mãos; que retiras- 
sem das ruas, para alimentar e 
educar, os 25 milhões de crian- 
ças abandonadas; que cons- 
truíssem moradias para as mi- 
lhares de famílias sem-teto. 

No entanto, em vez de en- 
frentar os grandes desafios 
que possam nós levar a uma vi- 
da digna e justa, quer o depu- 
tado Amaral Netto impor a es- 
colha sobre como deve o Esta- 
do, oficialmente, matar os seus 
cidadãos; se por enforcamento, 
fuzilamento, cadeira elétrica. 
Para os inimigos da vida, tais 
formas são apenas "detalhes". 
E lamentável. 

VERA LÚCIA 
ARAÚJO-MNU/DF 
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D ENTREVISTA 

LELIA GONZALEZ 
Jornal do MNU — Lélia, em que o Movimento Negro 

tem contribuído para a cidadania do negro brasileiro? 
Gostaríamos que você fizesse um balanço do movimen- 
to, dos anos setenta até aqui. 

Lélia Gonzalez — Eu acho que a contribuição foi 
muito positiva, no sentido de que nós conseguimos sen- 
sibilizar a sociedade como um todo, levamos a questão 
negra para o conjunto da sociedade brasileira, espe- 
cialmente na área do poder político e nas áreas relati- 
vas à questão cultural. E aí a nossa contribuição é mui- 
to mais nossa, digamos assim, produto dessa criativi- 
dade que marca a comunidade negra. Estou pensando 
em termos de Bahia, fundamentalmente, porque eu 
acho que a Bahia é um grande fulcro nesse sentido da 
emergência da identidade a partir do cultural. A Bahia, 
como diria o Gil, deu a régua e o compasso. E estou 
pensando, especificamente, nos afoxés e blocos afros 
pelo papel que eles têm tido de levar essa conscientiza- 
ção para dentro da comunidade negra, embora levem 
também para fora. Eu vejo como meus alunos brancos 
estão atentos para a questão da Bahia, dos blocos 
afros, do reggae. Eles vêm aqui aprender alguma coisa. 
Em termos da comunidade mesmo, acho que é necessá- 
rio aprofundarmos muito. Aqui em Salvador a gente 
percebe como isso rola tranquilo. Uma tranquilidade 
que a gente sente até mesmo na postura física do negro 
na Bahia. Uma coisa muito interessante de a gente ob- 
servar e tem a ver com um mínimo de consciência de 
suas raízps, de suas origens culturais. Tanto que o pes- 
soal diz que os negros da Bahia são bonitos. Quando as 
pessoas dizem isto, não percebem que elas estão se sen- 
sibilizando é por uma postura de alguém que sabe que 
ele é ele mesmo e não um outro, aquele outro determi- 
nado pelo poder branco. E nisso, efetivamente, os blo- 
cos afros tiveram uma contribuição assim extraordina- 
riamente fundamental, a ponto de sensibilizarem gran- 
des estrelas da música popular, que não podem deixar 
de falar nesses blocos afros. Inclusive, a articulação do 
Olodum com Paul Simon, muito interessante também 
porque levará mais adiante, como aconteceu com o reg- 
gae de Bob Marley. Me recordo uma vez que eu estava 
numa biboca do Senegal, uma birosquinha numa área 
periférica, e havia lá uma caixinha cheia de discos. O 
cara vendia tudo ali na loja, gato, sapato, não sei que 
mais... e Bob Marley. E você fica pensando até onde 
ele chegou e marcou. Nesse lado cultural aí acho que 
nós sempre fomos vitoriosos, a verdade é essa. Agora, 
no que diz respeito às questões político-ideológicas, a 
coisa é séria, a meu ver. O que a gente percebe é que o 
MNU futucou a comunidade negra no sentido de ela di- 
zer também qual é a dela, podendo até nem concordar 
com o MNU. Hoje a gente verifica que pintou uma cer- 
ta autonomia no que diz respeito a algumas entidades 
aí pelo Brasil, que articulam áreas de ação que não são, 
especificamente, aquelas que ficam numa política abs- 
trata, genérica, mas áreas de ação no sentido concreto, 
dentro da comunidade, dentro das propostas e das exi- 
gências desta comunidade. Para dar um exemplo inte- 
ressante, me recordo do momento da Constituinte, em 
Brasília, quando eu atuava enquanto mulher negra 
dentro do movimento de mulheres, no Conselho Nacio- 
nal. Havia uma passagem de informações, porque o 
Movimento Negro estava reunido lá para fazer suas 
propostas aos constituintes. E eu me recordo que, de 
repente, chegou uma mulher dizendo assim: "Olha, o 
Movimento Negro está reunido levantando uma ques- 
tão incrível, a questão do crime inafiançável com rela- 
ção à discriminação racial, a gente tem que trazer isso 
também para nós". Esse tipo de troca, de contribuição, 
que para mim era uma coisa abstrata que eu lia nas his- 
tórias, por exemplo, do Movimento de Mulheres, do 
Movimento Negro e do Movimento de Homossexuais 
nos EUA. E eu verificava uma anterioridade do Movi- 
mento Negro na colocação de uma série de questões pa- 
ra o Movimento Feminista que, por sua vez, passou pa- 
ra o Movimento Homossexual e, de repente, você cons- 
tata isso a partir de sua experiência concreta. Eu acho 
que isso significa um avanço do Movimento Negro, 
uma contribuição extremamente positiva. Quer dizer, 
nós deixamos de ser invisíveis, a verdade é essa. Não 
dá mais para se ficar escamoteando a questão das rela- 
ções raciais no Brasil, pois nós estamos aí, de uma for- 
ma ou de outra. 

Jornal do MNU — Nós estamos a dez anos do século 
XXI, com uma população negra em sua maioria analfa- 

beta ou semi-analfabeta, sem preparo profissional ne- 
nhum. Quais seriam as tarefas mais importantes do 
Movimento Negro para a próxima década, já de olho no 
século da automatização? 

Lélia Gonzalez — Na Africa, num desses Congressos 
em que estive, essa questão pintou, levantada por um 
companheiro do Movimento Negro dos EUA. A grande 
questão levantada foi esta: "Nós estamos aqui falando 
do passado, de glórias ou de derrotas, mas como é que 
estamos nos colocando em termos de perspectivas, em 
termos de futuro? O ano 2000 está aí, o mundo se auto- 
matiza cada vez mais — e nós?". Exatamente a mesma 
questão que você está fazendo agora. Essa preocupa- 
ção está no ar e quem está pensando a questão do negro 
está pensando nela também. Então me parece que a 
questão passa por aí, nós temos que estabelecer tarefas 
dentro de um campo concreto e rapidinho desenvolver 
uma militância muito ativa junto às próprias comuni- 
dades negras espalhadas pelo Brasil. Porque não esta- 
mos mais naquele tempo (claro, quando for necessário, 
tudo bem) de só ficar fazendo manifestaçãozinha de 
rua, não. Temos que nos voltar para dentro do quilom- 
bo e nos organizarmos melhor no sentido de dar um 
instrumental para esses que vão chegar e vão conti- 
nuar o nosso trabalho. Veja que isso é muito sério, em 
termos de nossa comunidade, essa ausência de instru- 
mental que lhe possibilite se colocar em pé de igualda- 
de com as populações não-negras, que têm um acesso 
extraordinário à informação. Você percebe isso nas pe- 
quenas coisas, como esses videogames da vida. As nos- 
sas crianças nem sabem o que é isso, porque elas estão 
nas ruas, sem escola, vendendo balas. Me parece que a 
tarefa passa por aí, por essa visão prospectiva, pelo es- 
tabelecimento de campos nesse sentido aí. Hoje a mili- 
tância se diversifica, e ela é obrigada a se diversificar 
em face dos terríveis problemas que nós temos pela 
frente. O pessoal da área de informática dá cursos para 
o pessoal que não conhece, senta e conversa, mostra 
como é que é. Assim você instrumentaliza, por exem- 
plo, o pessoal que vai trabalhar na área de educação. 
Recordo-me de um papo com Darcy Ribeiro, ele dizen- 
do justamente essa coisa. Eu estava defendendo a ora- 
lidade, a cultura oral. E ele dizia que achava válido o 
que eu estava dizendo, mas que não era suficiente. Por- 
que se não souber ler, dança. É arrancado da chamada 
civilização, não tem espaço e vai ser aquele tipo de 
massa anónima que a gente vê nos romances de ficção 
científica, não é verdade? Acho que o Movimento Ne- 
gro tem que pensar seriamente nessa questão. E veja 
que é uma de nossas grandes bandeiras, sempre levan- 
tamos a questão da educação. Agora acho que nós não 
a implementamos devidamente, a gente falava muito 
mas não desenvolvemos trabalhos concretos nesse sen- 
tido. E temos que partir para isso urgentemente, on- 
tem. 

Jornal do MNU — A tarefa é muito grande, árdua e o 
sistema não está interessado. Como é que o Movimento 
Negro se articula, e com quem, para que esta tarefa 
mínima que é alfabetizar o povo se concretize. O fato 
de termos hoje governadores negros teria alguma in- 
fluência, ainda que não tivessem sido eleito por voto 
negro explícito? 

Lélia Gonzalez — A questão dos governadores ne- 
gros é muito importante. Eles têm um mínimo de poder 
para desenvolver esse tipo de tarefa, não há dúvida. 
Eu acho que o Movimento Negro tem que estar junto 
desses caras, tem que pressionar. Eles não podem so- 
mente ficar lá dizendo: "Olha, sou o primeiro governa- 
dor negro eleito". É importante que eles percebam a ta- 
refa, a exigência ética que eles têm com relação a sua 
comunidade. E se é uma exigência ética, tem que ser 
política também, porque as duas coisas se articulam. 

Jornal do MNU — Existem hoje no país algumas 
centenas de entidades negras. Pulverizamos ideias por 
esse Brasil afora, mas não conseguimos consolidar um 
programa mínimo não só para o próprio movimento, 
como para ser assumido por outros setores da socieda- 
de. Como você avalia isso? 

Lélia Gonzalez — Nos faltou exatamente esse instru- 
mento de trabalho, uma reflexão crítica muito profun- 
da no sentido dessa articulação aí. Eu acho que nos fal- 
ta, eu falo isso através de uma vivência e experiência 
pessoal, um sentido de solidariedade enquanto movi- 
mento. A gente verifica, e isso é uma questão da maior 
importância, que determinados quadros que poderiam 

estar à frente pela sua experiência, pelo que aprendeu 
durante anos de luta, poderíamos estar todos juntos, 
pensando e implementando. A gente percebe que existem 
algumas exigências éticas, para dentro do movimento, 
e que o Movimento Negro ainda não tomou consciência 
delas. Eu acho isso. Essa coisa da solidariedade é fun- 
damental. Falo de uma perspectiva ética, evidentemen- 
te, mas estou apontando para o político. E essa solida- 
riedade que vai permitir que você não se envolva com 
as formas de cooptação que vêm de fora. Então a gente 
percebe que isso leva a essa falta de perspectiva de im- 
plementação de uma prática política e de um trabalho 
efetivo, concreto, visando esse futuro aí. A gente nota 
que determinados quadros, que são pessoas assim que 
têm uma competência, uma capacidade, se deixam le- 
var pelas propostas de cooptação que vêm da parte do 
sistema. Então você se vê numa espécie de beco sem 
saída, porque, de repente, você está levando uma por- 
rada aqui e eu não te ajudo, porque eu estou comprome- 
tida com a minha cooptação. Então eu me fecho para 
minha comunidade, para meus companheiros de Movi- 
mento Negro, porque eu estou muito comprometida 
com a minha proposta de cooptação, e muitas vezes 
achando que estou atuando enquanto militante. O que 
eu vejo é que os feitores continuam, só que se sofistica- 
ram muito mais e nós temos que estar atentos para is- 
so. Em termos de Movimento Negro no Brasil, a nossa 
proposta não é a mesma do Movimento Negro dos Es- 
tados Unidos. Não é porque, em primeiro lugar, se nós 
somos maioria efetivamente, nós temos que lutar pelos 
nossos direitos, nós não temos que ficar no gueto, temos 
que partir para ocupar espaços na sociedade como um 
todo, não há dúvida. Nós temos as propostas mais de- 
mocráticas. E da gente que tem que partir essas pro- 
postas de democracia, efetivamente. 0 sistema funcio- 
na justamente no sentido de alijar a maioria, basta vo- 
cê vê, por exemplo, o quadro da classe política: é a 
mesma coisa desde que o Brasil é Brasil. E o cara, da- 
qui a pouco é o filho dele, daqui a pouco é o neto dele, o 
poder rola praticamente nas mesmas mãos e nós fica- 
mos de fora, nós que somos o povo — o movimento ne- 
gro cultural está cansado de mostrar que nós somos o 
povo, já provou isso tranquilamente pra todo mundo, 
só não vê quem é cego ou quem quer permanecer cego. 
O movimento negro na sua vertente política tem que 
pensar isso com muito seriedade. Em primeiro lugar, 
portanto, a proposta de gueto não tem nada a ver com a 
gente, embora haja a tentativa de nos guetizar. O siste- 
ma tenta nos guetizar, evidentemente, mas nós não po- 
demos aceitar isso, porque ele próprio se coloca pra to- 
do mundo como uma coisa aberta, que não existe aqui 
discriminação racial, que todos são iguais perante a 
lei. Mas vamos ter que provar isso mesmo, nós vamos 
brigar para provar que somos todos iguais perante a 
lei, mesmo. A questão da democracia tem muito mais a 
ver conosco, que somos excluídos, do que com os caras 
que estão no poder, que não estão a fim, evidentemen- 
te. E aí entra a questão dos governadores negros, que 
terão que provar a que vieram, com relação a sua pró- 
pria comunidade. Eu vejo os feitores do sistema como 
uma questão muito complicada, porque eles são muito 
sofisticados. Eles estão à frente de instituições podero- 
sas e você tem que estar muito atento para ver até que 
ponto você está no jogo. Mas você percebe que muitos 
companheiros ganham o jogo, se aliam aos feitores (co- 
mo aconteceu na nossa história, para que não se pense 
que os feitores agiam sozinhos. Eles tinham seus cúm- 
plices também), e contribuem para essa dispersão, essa 
falta de perspectiva, para a falta disso que você colo- 
cou, um programa mínimo de ação. Eu me lembro da 
Zezé Mota, por exemplo. Ela fez uma tentativa em sua 
área de criar aquele catálogo de atores negros. E o que 
aconteceu? Qual foi o suporte, o apoio que o Movimen- 
to Negro deu para Zezé Mota? Nenhum. O que a gente 
viu foi crítica, crítica, crítica. E ela não quer mais sa- 
ber disso, quer viver no meio da comunidade artística, 
etc. E o trabalho dela acaba se transformando em um 
trabalho isolado, e sozinho você não tem forças. É esse 
estilhaçamento em face das estratégias de cooptação 
do sistema, essa falta de resposta aos companheiros 
que estão numa linha de frente, na boca do sistema, 
quando os feitores da vida chegam e o atingem. Porque 
no momento em que neguinho me atinge, não está atin- 
gindo a uma pessoinha que é a Lélia, está atingindo a 
mulher negra, é o movimento negro que está sendo 
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atingido. E você constata que neguinho permanece 
num silêncio extraordinário, de cumplicidade com esse 
tipo de opressão, com esse tipo de discriminação, por- 
que é uma discriminação que se veste de aliada do ne- 
gro. E a coisa é perigosa por isso. O feitor de hoje é o 
grande aliado que chega e bate nas suas costas, etc. E 
que, de repente, está vivendo às custas de nossa comu- 
nidade, se dizendo um grande aliado que faz e aconte- 
ce. E aparentemente faz, mas faz para dentro do siste- 
ma e o sistema diz: esse cara é legal. 

Jornal do MNU — Você aproximaria aí os conselhos 
criados já em diversos Estados? 

Lélia Gonzalez — Olha, com relação aos Conselhos, 
nem tanto. E uma arma de dois gumes. Minha expe- 
riência é com o Conselho dos Direitos da Mulher, onde 
nós fomos parar num beco sem saída, porque o Conse- 
lho engoliu a gente. Mil propostas, todo mundo queren- 
do trabalhar, fazer e acontecer, o maior entusiasmo. E, 
no entanto, bastou uma penada de um ministro da Jus- 
tiça desses aí e acabou tudo. E isso que nós não pode- 
mos perder de vista. É claro que nós temos que ter as 
frentes de trabalho e eu vejo o Conselho como uma 
frente de trabalho. Como tal, ela é provisória, absolu- 
tamente provisória e você não pode esperar grandes re- 
sultados dela. Frente de trabalho é isso: neguinho está 
com fome, desempregado? Vamos criar uma frente 
aqui, botar esse pessoal. São modos que o sistema cria 
para botar açúcar na boca da gente, porque não está 
abrindo no fundamental. E eu fico preocupada é com a 
disputa que se trava para participar dessas frentes. Aí 
neguinho mata a mãe do outro e, de repente, acabou-se 
a visão de comunidade, entra a visão individualista 
típica da cultura ocidental. Neguinho cai nas armadi- 
lhas do individualismo, briga com o outro, sacaneia, 
entrega o nome na praça para conseguir um carguinho 
idiota onde ele não tem a possibilidade de fazer gran- 
des coisas. 

Jornal do MNU — Fale um pouco sobre sua trajetó- 
ria no movimento feminista. 

Lélia Gonzalez — No meio do movimento das mulhe- 
res brancas, eu sou a criadora de caso, porque elas 
não conseguiram me cooptar. No interior do movimen- 
to havia um discurso estabelecido com relação às mu- 
lheres negras, um estereótipo. As mulheres negras são 
agressivas, são criadoras de caso, não dá para a gente 
dialogar com elas, etc. E eu me enquadrei legal nessa 
perspectiva aí, porque para elas a mulher negra tinha 
que ser, antes de tudo, uma feminista de quatro costa- 
dos, preocupada com as questões que elas estavam co- 

locando. Agora, na própria fala, na postura, no ges- 
tual, você verificava que a questão racial era... Isso a 
gente já discutiu muito e a experiência mais positiva" 
que eu tive foi num encontro na Bolívia promovido pe- 
lo MUDAR (Mulheres por um Desenvolvimento Alter- 
nativo), uma entidade internacional que foi criada um 
pouco antes do encerramento da década da mulher em 
1985. Foi ali, pela primeira vez, que eu encontrei um ti- 
po de eco, uma maturidade por parte do movimento, no 
sentido de parar e refletir sobre as questões que a gente 
coloca enquanto mulher negra, a dimensão racial que 
esta presente em tudo e você não pode fingir que ela 
não existe. Mas não há dúvida de que existe um setor 
do movimento de mulheres que está preocupado com a 
questão racial. O feminismo, como uma feminista in- 
glesa colocava, não terá cumprido sua proposta de mu- 
dança dos valores antigos, se ele não levar em conta a 
questão racial. O que eu percebo é que o nosso cultural 
nos dá elemento muito fortes no sentido da nossa orga- 
nização enquanto mulheres negras. Uma história que 
rolou e gera uma grande luta interna com o homem ne- 
gro, uma questão muito séria dentro do Movimento Ne- 
gro, um ressentimento muito grande das mulheres diz 
respeito à sexualidade, porque muitos homens negros 
preferem as mulheres brancas. Isso é verdade, não dá 
pra você ficar escondendo o sol com a peneira. Eles in- 
ternalizaram o valor branco como supremo, como to- 
dos nós só que a gente está tentando sair dessa. Até al- 
gumas lideranças dentro do Movimento Negro só tran- 
sam com mulheres brancas e isto é uma forma de repro- 
dução do esquema racista, sem sombra de dúvidas. 
Dentro da proposta de feminismo que a gente está ten- 
tando colocar, me parece fundamental não perder de 
vista a relação homem negro/mulher negra. Não é só a 
gente se olhar enquanto mulher negra, mas nos vermos 
na relação com o homem negro, e ele com a gente. Por- 
que tem que ser uma coisa dinâmica, sobretudo porque 
fazemos parte de uma comunidade que é discriminada 
pela dimensão racial. E me parece que as respostas de 
parte a parte , até o momento, não são satisfatórias. De 
um lado nós temos uma postura muito machista de par- 
te do homem negro, e eu vejo que a sua procura da mu- 
lher branca passa por aí. Pela nossa experiência histó- 
rica juntos (homem negro/mulher negra) a gente se co- 
nhece muito bem, há toda uma cumplicidade no que diz 
respeito ao enfrentamento de uma série de questões. 
Mas no caso da mulher branca, ela não vivência essa 
experiência da discriminação racial. Então acontece 
que, muitas vezes, os homens negros vão exercer seu 
machismo junto às mulheres brancas. De certa forma, 
o homem negro atualiza sua rivalidade com o homem 
branco na disputa da mulher branca. Ele tem, portan- 
to, uma afirmação muito grande como macho e se acha 
então o rei da cocada branca. E a mulher negra fica jo- 
gada pra escanteio. O ressentimento surge por aí. 
Acontece que os dois são muito carentes, há uma pro- 
funda carência de parte a parte. Na medida em que, no 
interior do movimento, nós mulheres constatamos is- 
so, a coisa assume uma dimensão tão forte que, muitas 
vezes, nos leva a assumir as mesmas posturas do movi- 
mento feminista branco. Nós não podemos reproduzir 
mecanicamente as propostas de um movimento femi- 
nista ocidental judaico-cristão, etc. 

Jornal do MNU — Quais são essas propostas? 
Lélia Gonzalez — A questão da sexualidade tem que 

ser discutida num nível mais amplo e não no nível do 
orgasmo, pura e simplesmente. Estou propondo um or- 
gasmo muito maior, um prazer e uma felicidade muito 
maiores. E claro que a gente necessita ter conhecimen- 
to do próprio corpo, tudo bem. Mas me parece que, nes- 
sa relação da mulher com a sua própria sexualidade, a 
gente pode cair em algumas armadilhas do tipo uma 
exaltação exagerada de nossa própria feminilidade, 
porque evidentemente eu não posso deixar de reconhe- 
cer que eu tenho um lado masculino também, como vo- 
cês têm um lado feminino. Na medida em que eu exage- 
ro a minha parte feminina, eu estou em desequilíbrio, 
embora não negue que uma das grandes coisas que 
aconteceram no mundo nos últimos anos foi o Movi- 
mento de Mulheres, quanto a isso não há dúvidas. Pre- 
cisamos assumir uma posição mais equilibrada em ter- 
mos dessa relação homem/mulher, por que eu não sou 
mulher sozinha, eu sou mulher com um homem, e é nes- 
sa relação que eu vou afirmar a minha mulheridade, 
numa relação de troca com o homem, se não a gente 
dança. E esses valores da cultura africana estão lá es- 
quecidos no inconsciente da gente, e têm muito a con- 
tribuir no sentido do equilíbrio da relação homem/mu- 
lher. Se nós continuarmos muito ressentidas com nos- 
sos companheiros do Movimento Negro, se eles conti- 
nuarem buscando uma relação de possessividade e de 
afirmação de seu machismo, nós, enquanto comunida- 
de, estamos dançados, a esquizofrenia já se instalou 
aí, tranquilamente. E nós, mulheres negras, temos que 
ter uma visão muito crítica desse movimento feminis- 
ta, porque não dá para ficar reproduzindo determina- 
das práticas. 

Jornal do MNU —Quando falamos há pouco de ética 
e Movimento Negro, Ficaram no ar algumas avaliações 
da militância que você poderia retomar agora para con- 
cluir. 

Lélia Gonzalez — A questão ética no interior do Mo- 
vimento Negro e também uma outra questão que se en- 
caixa aí, a da perspectiva histórica. Uma consciência 
histórica que, de repente, a gente perde, na medida em 
que nos jogamos com tal intensidade para dentro do 
movimento, pensando como nossa contribuição é divi- 
na e maravilhosa (e aí entra a questão do narcisismo, 
que é preciso também exorcizar), a gente acha que vai 
resolver todas as questões numa vidinha que é a nossa 
vida. E acontece que o buraco é muito mais embaixo. 
Estávamos falando do que a gente pode fazer nos pró- 
ximos dez anos em termos de comunidade negra e veja 
as dificuldades que a gente tem. A perspectiva é a de 
que a gente abra alguns caminhos e a gente tem que ter 
aí consciência da nossa temporalidade, ou seja, a gente 
vem e passa, vem e passa no sentido de passar mesmo e 
passa também a nossa experiência para quem está che- 
gando. Aí é que me parece que os africanos podem nos 
ensinar muito. Precisamos ter a paciência revolucioná- 
ria para verificarmos o seguinte: olha, sabe, não queira 
abraçar o mundo com pernas e braços, porque não dá 
jeito e, a partir daí, você tem a consciência histórica da 
temporalidade, do processo, o que vai te permitir ter 
muito mais tranquilidade no que diz respeito a tua in- 
serção no movimento. Você adquire uma sabedoria. 
Você verifica sua temporalidade, seu tempo de inser- 
ção, o que você pode fazer, e tem a humildade de dizer: 
eu posso dar essa contribuição e darei com todo o cari- 
nho, mas eu não sou o único, não sou o salvador da pá- 
tria. Porque entra muito aí aquela visão centralista, eu 
diria até fascista, de quem se acha dono da verdade. 
Graças a essa visão distorcida da realidade, tem ocor- 
rido lutas internas terríveis, cobranças absurdas. Você 
exige a perfeição do seu companheiro, porque você a 
exige de você. Você acha que tudo tem que acontecer 
como um milagre divino, e você é o porta-voz dessas 
coisas divinas. E o que acontece, muitas vezes, é que 
você sacrifica sua existência pessoal em função do mo- 
vimento e temos verificado quantos companheiros se 
perderam no meio do caminho. Se perderam por falta 
de clareza política, evidentemente, mas também por- 
que se jogaram de uma forma tal que, para eles, a cons- 
trução de sua própria vida era um negócio tão secundá- 
rio porque eles estavam apostando única e exclusiva- 
mente no movimento. E eu acho que não pode ser as- 
sim, não. Você tem que ter um equilíbrio. Eu vejo meu 
próprio caso, eu fui muito assim, é uma autocrítica o 
que eu estou fazendo também. Eu achava que tinha que 
estar em todas, me jogando loucamente, e meu projeto 
pessoal se perdeu muito, agora que eu estou catando os 
pedaços para poder seguir a minha existência enquan- 
to pessoinha que sou. E a gente sai muito ferido e ma- 
chucado dessa história toda. Porque, evidentemente, 
seu sonho é tão grandioso e a realidade é tão... que você 
sai machucado. Machucado não só porque você inves- 
tiu demais nesse tipo de projeto, mas machucado tam- 
bém pelas porradas que os outros lhe dão, não há dúvi- 
das. A questão da militância tem que ter esse sentido e 
aí nós temos que aprender com os nossos antigos, os 
africanos, esse sentido da sabedoria, esse sentido de 
saber a hora em que você vai interferir e como você vai 
interferir, fora desse lance individualista. E importan- 
te distinguir o seguinte: projeto pessoal não quer dizer 
individualismo, não. E você se ver na sua dignidade de 
ser humano. Você enquanto pessoa tem que buscar 
crescer, desenvolver-se também. Agora, no Movimento 
Negro, você não vai crescer se misturar isso. Se mistu- 
rou, dançou. Você vira um fanático, que ninguém 
aguenta, que ninguém suporta. Acho que isso é funda- 
mental e vai lhe permitir essa reflexão e ainda lhe per- 
mitir não cair na sedução da cooptação. Você desenvol- 
ve sua vida dignamente, seu projeto pessoal, e nesse jo- 
go dialético com o movimento você vai ter a capacidade 
de vislumbrar o que está acontecendo em torno. Se vo- 
cê mergulhar no movimento, você se afoga — e depois? 
Depois vai acabar se suicidando, vai acabar um nihilis- 

,ta danado: "Sai fora, não quero mais saber de movi- 
mento negro, acabaram comigo". Vai embora cuidar do 
seu projeto individual e não pessoal, e não quer mais 
saber do Movimento Negro, é capaz até de trair o movi- 
mento. Então me parece que esse equilíbrio é funda- 
mental. Você constrói sua vida pessoal, você tem a pos- 
sibilidade de ser universal, humano, de entender o to- 
do, de sentir esse todo dentro de você. Então você não 
se sectariza, radicaliza mas não sectariza. E para isto 
tem que estar muito atento. Se não vai ser a grande 
dançada. A gente cansa, a gente morre na praia. 

Lélia Gonzalez é uma militante, pesquisadora, professora, antropóloga, de méri- 
tos excepcionais. Entre muitos outros trabalhos publicou Festas Populares no 
Brasil llndex. 1987). Esta entrevista foi realizada, em Salvador, por Jônatas Con- 
ceição da Silva e editada por Edson Cardoso. 
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Com uma programação di- 

versificada, a I Semana 
Goiana de Reação à Violên- 

cia Racial marcou a opinião pública 
do Estado. "O que é MNU? Como 
está aquele caso de racismo? Por 
que vocês não realizam algo em 
nosso bairro?, são perguntas esti- 
muladas por uma maior exposição 
da entidade no difícil campo da rea- 
ção efetiva à violência racial. Não 
se trata de apenas denunciar os vá- 
rios casos de racismo, mas de to- 
mar atitudes concretas que contri- 
buam para sua diminuição e futura 
extinção total, se possível. 

O motivo-base para a detonação 
da I Semana Estadual foi o caso de 
racismo envolvendo bárbara tortu- 
ra em delegacia policial, sofrida 
por Albino de Souza, 29 anos, tra- 
balhador braçal residindo há 17 
anos na segunda maior cidade do 
Estado, Anápolis. Somados mais 
três casos — um de discriminação 
no trabalho, outro também de es- 
pancamento e prisão ilegal e, por 
fim, um de arquivamento escuso de 
um processo por crime de racismo 
em local de moradia, a I Semana 
Goiana de Reação à Violência Ra- 
cial foi fruto de um caldo de cultura 
cujo ponto ótimo de ebulição se deu 
no Congresso' Nacional do MNU, 
realizado em fins de março, no Rio 
de Janeiro. 

Racismo e violência 
policial 

A violência policial contra o ne- 
gro no Brasil data do período colo- 
nial, quando as tropas portuguesas 
ostensivamente armadas manti- 
nham sob o império do terror todo 
um povo. A herança colonial perse- 
gue a "elite" dirigente e faz com 
que ela — às vezes, contra seus pró- 
prios interesses de longo prazo — 
negue o caráter "revolucioríário" 
de sua classe. Neste e em outros as- 
pectos, o forte ranço conservador 
da classe impede aquele tipo de mu- 
dança segundo o qual "perdem-se 
os anéis mas mantêm-se os dedos". 
O conservadorismo brasileiro está 
cada vez mais investindo num ca- 
minho que mostra não querer so- 
mente manter seus dedos e anéis 
como, violentamente, arrancar os 
dedos dos outros, num canibalismo 
social que acaba por ser autodes- 
trutivo. 

E é neste contexto que ocorre o 
aumento da violência policial, ante- 
cedida por atos violentos para to- 
dos os gostos: ideológicos, políti- 
cos, económicos, culturais... numa 
lista de agressão quase interminá- 
vel. O caso do trabalhador braçal 
Albino de Souza é exemplar. Man- 
tido preso durante quatro dias, 
acusado injustamente de estupro 
seguido de homicídio, foi colocado 
no "pau-de-arara" — instrumento 
de tortura que consiste em uma tra- 
ve na qual, pelos pés e mãos, se 
pendura a vítima, deixando-a à 
mercê dos torturadores —, sevicia- 
do sexualmente por meio de um pe- 
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daço de ferro introduzido em seu 
ânus, espancado com cabo de vas- 
soura que chegou a se quebrar em 
seu corpo, colocado sob eletrocho- 
que durante quatro horas consecu- 
tivas e finalmente ameaçado para 
que calasse seu sofrimento. 

Albino só foi solto da cadeira de- 
pois do quarto dia, devido à prisão 
em flagrante do suposto criminoso, 
Lorendi Ferreira de Almeida, se- 
gundo Albino também vítima de 
tortura. Flagrados em crime e erro 
de cálculo, os policiais torturado- 
res — que atuam no 29 DP de Aná- 
polis — ainda ameaçaram o traba- 
lhador braçal caso ele relatasse o 
acontecido. Não intimidado. Albi- 
no não só consultou um advogado, 
como denunciou tudo nos meios de 
comunicação de Goiânia, visto que 
em Anápolis o delegado do 2S DP, 
Jocely Machado, tem grande in- 
fluência política, já tendo sido can- 
didato a deputado. 

Imprensa conivente 
Neste sentido, a ponta do iceberg 

mais visível até o momento surgiu 
na própria imprensa de Goiânia, 
onde foi publicada no Jornal Diário 
da Manhã uma matéria difamatória 
e sem levar em conta os mínimos 
preceitos da ética jornalística. Pu- 
blicada no dia 13.04.91, a "sacana- 
gem" já começa pelo título, "Ara- 
ponga e Lorendi são estuprado- 
res". O apelido de "Araponga" foi 
cunhado pelos próprios torturado- 
res quando julgaram ser Albino de 
Souza um criminoso. Além disso, o 
jornal adotou como verdade uma 
declaração emocional de uma pa- 
rente da vítima de estupro e assas- 
sinato que, sem prova alguma, afir- 
mava que Albino era o criminoso. 
O que ocorreu foi algo tristemente 
comum num país do Terceiro Mun- 
do em direção acelerada ao Quarto; 

a imprensa por meio de alguns de 
seus profissionais toma para si o 
direito de prejulgar condenando ou 
absolvendo pessoas de acordo com 
vereditos desconhecidos mas sem- 
pre imaginados. Apesar de terem 
exigido e obtido o direito de respos- 
ta, as entidades defensoras dos di- 
reitos básicos de Albino identifica- 
ram danos irreversíveis ao proces- 
so. 

Logo após a publicação da difa- 
mação. Albino teve sua prisão pre- 
ventiva decretada com base em su- 
postas "ameaças" à família da víti- 
ma, mesmo o rapaz não estando 
mais na cidade e escondido de per- 
seguições dos policiais torturado- 
res. Os torturadores continuam a 
perseguir pessoas próximas a Albi- 
no, pressionando-as — mesmo an- 
tes da decretação da prisão — a de- 
nunciar seu paradeiro. O clima psi- 
cológico existente em Anápolis e 
criado artificialmente pelos crimi- 
nosos provavelmente impedirá que 
o trabalhdor retorne para o seu lar. 

O MNU-GO, em conjunto com o 
Movimento Social Projeto Brasil e 
o Movimento de Resgate da Identi- 
dade Cultural, a princípio chegou a 
ter seu direito de resposta negado 
pelo editor do "Diário da Manhã", 
o que acabou acontecendo pela fa- 
lha gritante no campo da ética. Mas 
mesmo sendo facultado por lei e pe- 
lo Código de Ética do Jornalista, o 
direito de resposta não foi publica- 
do com o mesmo espaço e destaque 
dedicado à falsa matéria jornalísti- 
ca. Além de tudo, no rodapé do di- 
reito de resposta sobreveio uma no- 
ta mentirosa. 

Outras violências 
Também os jovens Roberto de 

Sousa e Nilton da Silva, ambos 
com 20 anos, sofreram violência po- 
licial. Ficaram presos ilegalmente 
por quatro horas vítimas de espan- 
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camentos e pressão psicológica. 
Foram mantidos em cela coletiva 
junto a pessoas que se confessavam 
marginais perigosos. Somente fo- 
ram soltos porque o pai de um deles 
os buscou na delegacia. Caso con- 
trário não se sabe — mas pode-se 
imaginar — o que mais teria acon- 
tecido. O irónico em tudo isso foi 
identificado inicialmente pelo 
"Correio Braziliense" em sua su- 
cursal em Goiânia: os policiais es- 
pancadores são do l8 DP, o mesmo 
Distrito Policial encarregado das 
investigações sobre o caso de racis- 
mo no mercado de trabalho sofrido 
por Maria Eulália Ferreira. 

Maria Eulália, 23 anos, foi impe- 
dida de ter acesso a um emprego 
por ser negra. Ela ficou sabendo, 
através de um anúncio de jornal, 
que o restaurante "Muralha Chine- 
sa" estava precisando de moças 
com "boa aparência" para traba- 
lhar no recinto. Surpresa ela ficou 
ao constatar que a exigência de 
"boa aparência" funciona como um 
eufemismo para "que não seja ne- 
gra", algo muito comum no dissi- 
mulado e covarde racismo à brasi- 
leira. O proprietário do restauran- 
te, o chinês Yen Pin Jen — desco- 
nhecendo os "códigos morais" da 
sociedade brasileira — não hesitou 
em afirmar sem meias palavras que 
Eulália não servia por ter o "cabe- 
linho enroladinho", fato presencia- 
do por testemunhas. O proprietário 
não quis nem fazer sua ficha de ins- 
crição. O chinês só selecionou e 
anotou nomes de moças brancas. 

Reagindo à violência 
A exemplo das demais vítimas, 

Maria Eulália Ferreira não deixou 
por menos. Reagiu à violência ra- 
cial recorrendo à assistência jurídi- 
ca e processando o proprietário do 
restaurante com base no Artigo 59, 
item XLIII da Constituição Fede- 
ral que determina "a prática de ra- 
cismo constitui crime inafiançável 
e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão nos termos da lei". 

Foi neste clima que se deu a I Se- 
mana Goiana de Reação à Violência 
Racial entre os dias 09 e 13 de abril, 
com uma programação que incluiu 
uma mostra de vídeo seguida de de- 
bate com o tema "A Violência Ra- 
cial Vista pelos Meios de Comuni- 
cação de Massa", entrega de Carta 
de Repúdio à Assembleia Legislati- 
va e à Secretaria de Segurança Pú- 
blica, viagem a Anápolis numa ma- 
nifestação de desagravo a Albino 
de Souza e manifestação e panfleta- 
gem às portas do restaurante "Mu- 
ralha Chinesa". Até o momento 
(meados de maio) sequer fomos 
agendados pelo secretário de Segu- 
rança Pública do governo íris Re- 
sende, Joaquim Tomaz. Mas o ob- 
jetivo final foi alcançado: todos os 
processos foram pelo menos indi- 
ciados, seja judicialmente ou por 
meio da Corregedoria de Polícia. 
Os negros reagem à violência ra- 
cial. 
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Stevenson fala da pena de morte nos EUA 
Bryan A. Stevenson é diretor- 

executivo do Alabama Capital Re- 
presentation Resource Center, nos 

Estados Unidos. Há sete anos atuando 
como advogado de condenados à pena de 
morte, foi agraciado, em 1989, com o pré- 
mio Reebok de Direitos Humanos. A en- 
trevista com Bryan Stevenson foi reali- 
zada em São Paulo por Milton Barbosa. 

Jornal do M NU — O que significa a pena de morte 
para os negros norte-americanos? 

Stevenson — Nos EUA, a pena de morte é um símbo- 
lo. Representa dominação, discriminação racial, como 
nenhuma outra relação pode expressar tão bem. Du- 
rante a escravidão a punição era a única forma de con- 
trolar e de manter os escravos em seu lugar, por isso o 
negro era condenado à pena de morte. Há mais de cem 
anos, grupos como a Ku Klux Klan vêm conseguindo 
eliminar os negros por essa ideologia da discriminação 
racial. Setente e cinco por cento dos condenados no 
Alabama são negros e este fato tem que ser levado em 
consideração. Representa a forma de controle que a so- 
ciedade possui para desvalorizar a vida das pessoas. 
Condenando à morte, a sociedade passa à frente a ideia 
de que matando as pessoas negras tudo está bem. 

No Alabama, 65% dos assassinatos são cometidos 
contra os negros na faixa de 18 a 35 anos de idade. O 
mais trágico é que se mata também no interior da co- 
munidade negra e, desta forma, somos oprimidos tanto 
por fora coma por dentro. 

Jornal do MNU — Esta situação é muito parecida 
com a do Brasil. O que podemos fazer em conjunto para 
mudá-la? 

Stevenson — Há coisas que podemos fazer juntos. É 
importante que não vejamos essa luta apenas como 
uma luta contra a pena de morte, mas de valorização da 
vida do negro em todos os sentidos. Devemos ensinar 
aos brancos que eles também devem respeitar os ne- 
gros. É importante que os grupos de negros falem atra- 
vés de uma voz unificada, pois essa forma de união po- 
de ser um testemunho importante aos negros de que 
eles possuem uma força. Quando, na infância, nós vi- 
mos os líderes negros enfrentarem essa opressão é que 
passamos a acreditar que podíamos fazer alguma coi- 
sa. Nos anos 60 e 70 as demonstrações de força não 
mostravam apenas aos brancos, mas estavam ensinan- 
do às crianças negras a possibilidade deste poder. E 
muito importante esta forma de ensinar aos brancos e a 
nós mesmos. Nós temos que criar um canal de contato 
sobre todos os problemas raciais. 

Jornal do MNU — Fale-nos sobre a evolução dos di- 
reitos civis. 

Stevenson — Vou começar falando como as pessoas 
negras se sentem. Enquanto nós éramos escravos, nós 
nos víamos como os brancos nos viam. Nós éramos 
"negros" (forma pejorativa nos EUA de se denominar 
os descendentes de africanos). Depois da abolição da 
escravatura nos víamos como "coloreds" (forma ame- 
nizada de se chamar os descendentes de escravos — al- 
go como marrom, mulato no Brasil). No princípio da lu- 
ta dos direitos civis, éramos chamados "negros", nos 
anos 60 passamos a nos chamar "black", e as outras 
pessoas também passaram a nos chamar desta forma. 
Hoje somos afro-americanos. Acho interessante esta 
caminhada tão longa para chegarmos ao ponto de onde 
viemos: a Africa. 

O Movimento Negro descobriu como somos, como 
nós pensamos sobre nós mesmos. As outras pessoas 
passam a pensar sobre nós. Como "negros", como "co- 
loreds", como "blacks". 
. Jornal do MNU — Explique melhor a questão da 

Africa e a importância da auto-estima na luta contra o 
racismo? 

Stevenson — Nos EUA, os grupos étnicos têm uma 
definição específica: ítalo-americano, hispano- 
americano, asiático-americano, e os negros não sabiam 
o que eram. Através do Movimento Negro tomaram cons- 
ciência de que o negro é bonito. O negro passou a ter or- 
gulho de sua identidade, e só depois desta descoberta é 
que passou a lutar de forma decisiva. A partir da luta 
contra a segregação racial, o negro conquistou o direito 
do voto. Havia municípios no sul dos Estados Unidos, 
com 75% de negros, que não possuíam representação 
negra. Com o direito de voto ao negro, houve reforma 
nos empregos, nas habitações, reformas em gerais. Há 
problemas, é claro, mas cada vez mais estão sendo 

Bryan Stevenson (segundo à esquerda, ao lado de Sueli Carneiro do Geledés) com representantes do Movimento Negro de São Paulo em 24 de 
abril de 1991. Estiveram presentes à reunião, na sede do Geledés, representantes das seguintes entidades: MNU (Milton Barbosa, terceiro à direi- 
ta, na foto), Nação Cercão, Unegro, Soweto Organização Negra, Coordenadoria Especial do Negro (CONE), Conselho de Participação e Desenvol- 
vimento da Comunidade Negra e Grupo de Bancários Negros. 

criados mecanismos para que o negro se represente e 
estabeleça formas de poder. Cada reforma foi conse- 
guida pela organização da comunidade exigindo seus 
direitos. O direito ao voto não foi apenas uma decisão 
da justiça, mas uma dura luta, de muita pressão sobre 
cada um dos congressistas, conseguindo o negro em 
1964 o direito ao voto. Apesar das conquistas dos direi- 
tos civis, é importante ressaltar que o sistema judiciá- 
rio criminal é uma área que não tem sido afetada por 
todas estas mudanças. Quando atacamos uma questão 
como a pena de morte, nós estamos atacando uma área 
muito difícil de ser afetada, pois a violência, como for- 
ma de punição, é muito mais estruturada do que a edu- 
cação, a habitação e outras formas de violência racial. 

Jornal do MNU — A questão da pena de morte no 
Brasil é discutida de forma cíclica, nos momentos de 
graves crises económicas e sociais. Como acontece nos 
Estados Unidos? 

Stevenson — Nos EUA, também é cíclica. Os bran- 
cos pobres reacionários festejam a pena de morte como 
uma forma de aproximação com o Estado, pois para 
eles significa que o Estado está controlando a socieda- 
de. Há uma diferença entre a morte que resulta de 
ações de grupos para-militares e a que acontece pela 
pena de morte. Quando nós éramos linchados, nós 
achávamos que havia uma força do Estado que consi- 
derava este ato ilegal. Quando somos mortos pela pena 
de morte, o Estado está afirmando que este ato é legal, 
diminui a capacidade de defesa da comunidade, e au- 
menta a violência racial sobre ela. Há 2.440 pessoas no 
corredor da morte nos EUA. Se todas fossem executa- 
das ao mesmo tempo, não diminuiria o índice de crimi- 
nalidade nos Estados Unidos. Mas um fato está prova- 
do, a pena de morte aumenta a violência sobre os ne- 
gros. 

Jornal do MNU — Fale sobre o poder nos Estados 
Unidos. 

Stevenson — A população negra é 12% apenas da po- 
pulação americana. Há algumas regiões de maior con- 
centração de negros que de brancos, exemplo Washing- 
ton DC, que possui uma população com 76% de negros, 
onde o prefeito é negro e há vários representantes na 
Assembleia. Há também outras concentrações urbanas 
como Filadélfia, Detroit, Nova Iorque, todas com pre- 
feitos negros. Esse fato tem sido muito importante, sig- 
nificando poder político dessas concentrações, entre- 
tanto a maioria desse poder é muito concentrado nas 
próprias regiões. É o governo federal que tem o maior 
poder nos EUA, e é ele que estabelece as políticas e os 
tipos de relações, inclusive com o Brasil. 

O Senado americano é o órgão mais poderoso nos 
EUA, e não há negros no Senado. O presidente, o Exe- 
cutivo americano, constitui quase o poder total, e não 
há negros no Executivo. O que nós tentamos é fortale- 
cer os poderes localizados a fim de estabelecermos po- 
deres nacionais aos mesmos. Washington é a capital do 
país, assim como Brasília. Queremos que Washington 
seja considerada como Estado para termos dois negros 
no Senado. Uma outra forma de conseguir poder a 
nível nacional é redefinir a representação percentual 
das minorias nos locais onde estamos concentrados. 
No estado de Nova Iorque, a maioria dos negros vive 
nas cidades, se um senador for eleito pelas cidades os 

negros terão direito a um representante. 
Jornal do MNU — O que você pensa sobre a organi- 

zação da população negra. 
Stevenson — Acho que a organização da população 

negra é muito importante. Muita gente pensa que o Mo- 
vimento de Direitos Civis foi um movimento espontâ- 
neo, com as pessoas se juntando aqui e ali, mas natu- 
ralmente o que aconteceu foi uma luta de muita organi- 
zação, e que foi feita por líderes negros como vocês do 
Movimento Negro no Brasil. Só agora as coisas estão 
sendo escritas, e estão levando em conta esta articula- 
ção muito bem feita nos Estados Unidos. 

Estão descobrindo muitos documentos escritos so- 
bre esta época, e que nos ajudarão a lutar nos dias de 
hoje. Há um mito sobre os negros, que quando uma coi- 
sa é bem feita se diz que é magia negra, e quando é mal 
feita se diz que é a maldição negra. As pessoas têm que 
entender que nós do movimento não somos diferentes, 
somos pessoas com aspirações e desejos como todas as 
outras pessoas. 

Jornal do MNU — Como você vê o intercâmbio do 
negro brasileiro com o americano? 

Stevenson — Acho de fundamental importância, e fi- 
carei muito feliz em iniciar este intercâmbio das orga- 
nizações do Movimento Negro do Brasil com as dor 
EUA. Vou apresentar grupos e ajudar no que for 
possível. Eu desenvolvo um trabalho na área específi- 
ca da pena de morte, dos Direitos Humanos, mas pode- 
rei estabelecer contatos das organizações do Movimen- 
to Negro americano que atuam nos mais variados cam- 
pos, e que terão, como eu e a entidade à qual pe enço, 
profundo interesse em se relacionar com as organiza- 
ções negras brasileiras. 

uPoder branco" 
ameaça 

As nossas companheiras do Gelédez Instituto da Mulher 
Negra, da cidade de São Paulo, vêm sofrendo ameaças de 
racistas que se identificam como membros do Movimento 
Africander Nacional. Uma foto de Nelson Mandela e 
Winnie, com as testas perfuradas por pontas de cigarros, 
vem acompanhada da seguinte frase: "Acontecerá o mes- 
mo com todos aqueles que apoiam essa escória" (carta de 
02.05.91). Numa outra correspondência, policiais de 
Charleston, Carolina do Sul (EUA), espancam um ho- 
mem negro. Sobre a foto a frase: "Força para vocês, escó- 
ria do mundo" (carta de 10.04.91). Um poema de exalta- 
ção da Klu Klux Klan ("Vida longa à Klan") está numa 
correspondência de janeiro. Eis alguns versos da depri- 
mente estética racista: "Negros, mestiços, judeus, seu 
futuro está no laço/cavaleiro branco deixará seu corpo 
em pedaços". E dessa forma que o "poder branco" (as- 
sim também se denominam) vemprocurando intimidar o 
SOS Racismo implantado em São Paulo pelo Instituto 
Geledés. O Movimento Negro Unificado solidariza-se 
com as companheiras e manifesta seu mais veemente re- 
púdio aos covardes racistas que se escondem no anoni- 
mato para atacar as organizações negras no Brasil e no 
mundo. 
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Reaja à 
violência racial*(II) 

Ori (Reinaldo Santana) 

Isso, me bata, 
me bata 
me bata... 
quebre o cacetete em 
minhas costas. 
Agora... percebe?. 
Reconhece o meuí 
gemido? É. Nosso 
avô gemia assim... 
No seu tempo era 
um perigo um 
SUSPEITO negro 
como eu. 
Hoje não é 
diferente. Você já ^o/] 
se perguntou por que 
hoje eu sou caçae você 
caçador? Mas, se a 
esperança demora a 
morrer, eu só quero crer 
que um dia você 
sabendo do que nos une, 
pode (quem sabe?) hesitar 
Não bater com tanta força 
ou parar pra pensar... 
Poderá se libertar das 
migalhas do opressor 
e travar junto comigo 
a luta de vovô. 

*beije sua preta\ \ 
em praça pública\ \ 
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PRESIDÊNCIA     DA      REPÚBLICA 

SERVIÇO       NACIONAL       DE       INFORMAÇÕES 

—    AGÊNCIA    DE     SÃO    PAULO    — 

( S. N.  I.    —    S. P. > 

^   ^0-2V2 9é      /SNI/ASP/72 

São Paulo,SP, 24 Jan^72 

Do Chefe do SNI/ASP 

Ao limo Sr Delegado Chefe do SI 

DEOPS/SP 

Assunto: encaminhamento (faz) 

Anexos: um documento 

Encaminho a Vossa Senhoria um exemplar do Sumario 

de Informações n9 10, de 0.ut 71, preparado pela Agência Central des- 

te Serviço versando sobre [Comunismo Internacional^inclusive no Bra- 

sil. ' 

Renovo a Vossa Senhoria protestos de elevada estj^ 

ma e consideração. í5*í- 

^WS£% 

s- ^ZJ/J ....Vj ^.^2/ 

5(£ 
O I 'EL 

•: -O 
- Deo. 

a Salva- 
guar -'2).        ^___ 

A Revolução do 64- é irreversível e 
ccMisolidará a Democracia no  Brasil. 

POLÍTICA ,'tL 

i -VJ^i-..^^ 

Èm.Êl 

CONFIDENCIAL 
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RESERVADO     ^ 

COMUNISMO  INTERNACIOWA / 

SUMÁRIO   DE  INFORMAÇÕES 

N? 10 / OUTUBRO 1971 

DEPAR rA,«1-..J . J     JL      J.<J.»'WI 
POLITIOA E S^ ; \L-    'Q •: ' " 

TTjp^ST^L 
k (^J/3   56(>9 

RESERVADO 
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DIFUSÃO EXTERNA 

Presidência da Republica Ministérios Civis Min da Marinha 

* Ch Gab Mil PR ^ GM-MRE * GMM 

* Ch Gab Civ PR - DSI/MJ - 2ã/EMA (2) 

* Consultor Geral Rep - DSI/MRE - 2ã/C0N 

* Ch Gab Vice-Pres Rep - DSI/MF - DGPM 

* AERP/PR - DSI/MT - DGN 

* SG/CSN - DSI/MA - DGMM 

^ EsNI - DSI/MEC - SGM 

* FA-2/EMFA - DSI/MTPS - CON 

* ESG - DSI/MS 
- DSI/MIC 

* EGN 
- CGCFN 

Legislativo - DSI/MME - EN 

* Pres Senado Federal - DSI/MPCG - CNB-CNA-CNN 

* Pres Gamara Deputados - DSI/MI - 15,22,39,42,5e 

- DSI/MC e 62 DN 

- Sec G/AAA-MRE - CENIMAR 

Judiciário - Sec G/AEAs-MRE 

* Pres STF - CI/DPF Min do Exercito 

* Pres STM Min da Aeronáutica 
*• GMAer 
- COMGAR 
- COMGEP 

•* GMEx 
- CIE 
- CIE/ADF 

- 2^/EME (4) 

Autoridades Eclesiásticas - COMGAP - SGMEx 

■^ Núncio Apostólico (2) - DEPED - DEC - DGP 

•* Arcebispo de Sao Paulo - DEPAC - DGS - DEP 

(D. Paulo Evaristo Ams) - 2ã/EMAer - IGPM 
1 * Arcebispo de Porto Alegre * ECEMAR - I,II,III e IV Ex 

(D. Vicente Scherer) - AFA - i3,2S33,4s,5ã,6â, 

* Arcebispo de Salvador - lâ,2â,3â,43,5ã 75,82,93(3) elOã RM 

(D. Avelar Brandão Vilela) e 6? ZAe - CMP - CMA 

* Arcebispo do Rio de Janeiro - COMFAP/BH * ECEME 

(D. Eugênio de Araújo Sales) - CISA - Es A 0 

* Arcebispo de Diamantina - CISA/RJ - AMAN 

(D.Geraldo de Proença Rigaud] - COMCOS - CEPÈ 

*• Ch SNI  ( l) 

- AC    (33) 

DIFUSÃO INTERNA E REDISTRIBUIÇAC PELAS AGÊNCIAS 

- NA (1) 

DIFUSÃO PROPOSTA E A CRITÉRIO DAS AGÊNCIAS 

SSP/DF PM/DF DR/DPF/DF 

- ASBS   ( ?) - NA (l) Bi/GO 

- ARJ    ( 6) SSP/GB 

- ASP    ( 5) SSP/SP (3) 

- ABH    ( 9) SSP/MG PM/MG DR/DPF/MG 

- ACT    ( 4) SSP/PR 
- APA    ( 6) SSP/SC 

- ARE    ( 5) SSP/RS BM/RS DR/DPF/RS 

- AMA    (5) SSP/PE PM/PE 

- ASV    ( 2) PM/AM 

- ACG    ( 3) SSP/BA 

- AFZ    ( 6) SSP/MT 

Total = 2( 

SSP/CE PM/CE DR/DPF/CE 

)4 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



OUT 71 CONHEÇA       O       INIMIGO 

O QUE ELE FAZ E O QUE ELE DIZ 

,*5V 

"Devemos apoiar tudo o que o inimigo combate e opor—nos a tudo que o ini 
nugo apoia' 

MAO TSÉ-TUNG 

"0 serviço militar obrigatório e uma lei: a defesa da Pátria e um dever 
sagrado de todos os cidadãos da União Soviética" 

CONSTITUIÇÃO DA URSS 

"Ninguém tem o direito de, invocando o seu credo religioso, fugir ao cum 
primento dos seus deveres cívicos" 

ARTIGO 65 DO DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1918 — URSS 

"0 desaparecimento do credo religioso, no regime soviético, deve-se, em 
primeiro, lugar, ao aumento do nível de vida da população, ao ensino geral obri 
gatorio, ao progresso da ciência e da técnica, ao desenvolvimento da literatu 
ra e da arte, Um papel determinado coube, também, a propaganda anti-religio- 
sa, que prega uma concepção cientifica e materialista do mundo", 

IURI ROZENBAUM, DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA URSS 

"Apoiar resolutamente a campanha a favor dos viciados em drogas, basean- 
do-a no principio do respeito aos direitos individuais. Manter absolutamente 
separados os quadros do Partido Comunista dos canais de trafico de narcóticos, 
a fim de que essa fonte de receita nao possa ser vinculada a ação revoluciona 
ria do Partido Comunista, apesar de que devemos combinar o fomento do medo a 
guerra atômica com o pacifismo e a desmoralização da juventude, por meio do 
estimulo ao consumo de alucinógenos". 

ACORDOS SECRETOS DA CONFERÊNCIA TRICONTINENTAL COMUNISTA DE HAVANA — 1966 
CI-SI, MAR 71, folha 1,11 e ABR 71, folha 1.7 

"Quanto aos países imperialistas, devemos unir-nos também a seus povos e 
esforçar-nos para coexistir pacificamente com eles, comerciar com eles e con- 
jurar qualquer possibilidade de guerra. Apesar disso, de modo algum devemos 
abrigar idéias ilusórias a respeito desses países". 

MAO TSÉ-TUNG (TRANSCRITO DE "PEQUIM INFORMA" de 14 AGO 71) 
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OUT 71 

JANEIRO 

■ 2 

3 

9 

28 

FEVEREIRO 

4 

5 

7 

U 

15 

21 

CALENDÁRIO DOS PRINCIPAIS EVENTOS COMUNISTAS ^ 

^ 

Aniversário da Revolução Cubana 
Aniversário da lâ Conferência Tricontinental -de Havana (3 a 15 Jan 

1966) - Cuba 
Aniversário de Luiz Carlos Prestes - Brasil 

Dia da Dignidade e Rebeldia - Panamá 

Criação do Exército Vermelho Operário-Campones (1918) - China 

Dia da Solidariedade com o Povo e Estudantes de Angola - UIE 

Fundação da Universidade "Patrice Lumuraba" (1960) - URSS 

Dia de Solidariedade com os Trabalhadores Africanos - FSM 

Tratado de Amizade e Assistência Mutua URSS-China (1950) 

Morte do Padre guerrilheiro colombiano Camilo Torres (1966) 

Jornada de Camilo Torres - OCLAE 

Dia da Solidariedade com a Juventude e Estudantes e contra o Colo- 

nialismo - MJD - UIE 

As datas de 2 e 3 Jan e de 15 e 21 Fev são as de maior importância, no periodo 

considerado, para os Órgãos de Segurança Nacional. 
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OUT 71 CI-SI ÍNDICE ^ 
ht 

ASSUNTO 

1. ASSUNTOS GERAIS 

a. SOCIEDADE DE CONSUMO DEIXA DE SER "ALIENAÇÃO" PARA OS COMUNISTAS — 
XXIV CONGRESSO DO PCUS DÂ ÊNFASE MAIOR Â PRODUÇÃO DE BENS DE CONSU- 
MO — "ASSEGURAR, ANTES DE TUDO, O BEM-ESTAR ECONÔMICO DOS TRABA- 
LHADORES"     1.1 

b. PREVISTO PRÓXIMO EQUILÍBRIO ENTRE FORÇAS NUCLEARES DOS EEütJ E DA 
URSS — DECLARAÇÕES DO SECRETÁRIO DE DEFESA, MELVIN LAIRD, QUE NEGA 
ESPOSAR OPINIÃO DIFERENTE DA DO PRES NIXON QUANTO AO ASSUNTO — RÁ- 
PIDO CRESCIMENTO DA MARINHA SOVIÉTICA, NO SETOR, REPRESENTA MOTIVO 
DE ALARME     1.1 

c. ESPIONAGEM SOVIÉTICA NA INGLATERRA:. .BAZDES DETERMINANTES E O POR QUÊ 
DA REAÇÃO BRITÂNICA     1.2 

d. PRÊMIO NOBEL DA PAZ PARA WILLY BRANDI. MOTIVO: "POLÍTICA DE RECON- 
CILIAÇÃO ENTRE NAÇÕES OUTRORA INIMIGAS; ESFORÇO PARA CRIAR AS CON- 
DIÇÕES PRÉVIAS PARA O ESTABELECIMENTO DA PAZ NA EUROPA"    1.3 

e. OS NOVOS RUMOS DA URSS E DOS EEUU: O XXIV CONGRESSO DO PCUS E A DOU 
TRINA NIXON — ACORDOS DE LIMITAÇÃO DE ARMAMENTOS, ENGAJAMENTOS NA 
EUROPA, NO ORIENTE MÉDIO E NO EXTREMO-ORIENTE — PERSPECTIVAS PROVO 
CADAS PELO SURGIMENTO DA CHINA POPULAR COMO TERCEIRA POTÊNCIA E PE- 
LAS POSSIBILIDADES DO JAPÃO E DA EUROPA UNIDA — MARGENS DE RISCO 
QUE OS DOIS CONTENDORES MAIORES ESTÃO DISPOSTOS A CORRER — MOSCOU: 

O "PESADELO" CHINÊS E A CONTESTAÇÃO NOS BÁLCÃS     1.4 

2. MOVIMENTO RELIGIOSO 

a. ASSUNTOS GERAIS 

1) "Conferência Regional Latino-Americana da Missão — COLAM", no Chi 
le — O "Informe" Editado Contém Acusações ao Brasil e Procura Pro 
mover a "Experiência Chilena" — Manifesta Tomada de Posição Mar- 
xista da Parte dos Padres Oblatos — No Brasil, Trabalho Desenvol- 
vido nos Cursilhos de Cristandade, Movimento Familiar Cristão, Mo- 
vimentos Juvenis, Operários e Adultos, na Formação de Lideranças 
Leigas e Junto as Empregadas Domesticas — Cuidado em Nao se Enga- 
jar nas Estruturas e Obras Paroquiais — No Chilej a "Conscientiza •■• 
çao Política de Conjuntos de Jovens"    2.1 

2) "DENÚNCIA", Revista "Cristã", Que se Propõe a "Educar e Conscienti 
zar", Prega Luta de Classes — "A Parábola da Água"    2.10 

3) A Orientação Não-Violenta e Suas Ação e Repercussões na America La 

tina — Os "Sim, Mas", de Alajuela    2.11 

b. NO BRASIL 

1) D. Antônio Fragoso, Bispo de Crateús, Fala de "Cristianismo e Re- 
beldia" — Justiça Social é o Mais Importante: "Nossa Liturgia e 
Nossa Missa Podem ser Uma Pregação de Ateismo, se Permanecermos In 

diferentes à Justiça Social"   2.12 

2) Imprensa Católica Francesa Ve Processo dos Dominicanos Como "Campa 
nha de Difamação" e Produto de Mentiras e de Truques das Autorida- 
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des — Dom Fragoso, de Crateus, Atribui Condenação de Sacerdote» a 
Provas "Montadas" Pela Policia   2.14 

3) Nota da CNBB Acerca da Prisão do Padre Geraldo de Oliveira Lima — 
"Preso Por Mais de Dois Meses, Antes do Julgamento, Foi Submetido a 
Processo de Interrogatório Que a Consciência Humana Rejeita"— "Du 
rante Um Mes, Esteve em Regime de Severíssima Incomunicabilidade, 
o Que Contraria o Respeito Devido a Qualquer Pessoa, Culpada ouNao"....  2.15 

4) Reitor Maior da Congregação do Santíssimo Redentor Denuncia, no SJL 

nodo. Sacerdotes Que Colaboram Com Governos Que "Cometem Injusti- 
ças e Abusam do Povo" — Pedido de Compreensão do Sinodo Para os 
Padres Que se Entregam a Vida Política   2.15 

5) Procurador Militar da 45 RM: "0 Comunismo Internacional Descobriu 
Uma Nova Via de Acesso, Através de Certa Parte da Igreja, e Vem 0b 
tendo Êxitos Surpreendentes" — Responde Bispo Auxiliar do Rio de 
Janeiro: "Elementos Subversivos Infiltram-se Ate Mesmo nas Forças 

Armadas" — 0 "São Paulo", em Editorial: "Violência é Visceralmen- 
te Contrária a Mensagem Crista" — "Compete ao Estado Julgar e Pu- 
nir os Cidadãos Realmente Subversivos" — "De 1964 para Ca, Nenhum 
Bispo ou Sacerdote Brasileiro Foi Condenado Como Subversivo pelo 

STF"  

6) "Hebdo T C": "0 Milagre Econômico Brasileiro — A Obra do Século É 
a Tortura, E Nao a Estrada TransamazSnica" — "Milagre Econômico, 
se Houve, Beneficia Apenas 10^ da População e Investidores Estran- 
geiros" — "Os Camponeses Continuam a Ser Explorados e a Viver Sem 
Estabilidade Alguma" — "Radio, TV, Imprensa Estão Amordaçados. A 
Correspondência, Vigiada" — A Exploração do"Esquadrão da Morte" 
— 0 "Aggiornamento Religioso" e a "Organização da Reação"   

7) D. Helder Gamara em Visita à CLASC em Caracas — "Regimes Imperan- 
tes na AL Oferecem Favores aos Sindicatos Para Aliena-los e Elimi- 
naram Lideres Mais Autênticos e Combativos" — "Melhor Ajuda dos 
Sindicatos dos Países Ricos: Manter Espírito Revolucionário" — Em 
1968: "As Memórias de CamiIo''Torres e "Che" Guevara Merecem o Mes- 

mo Respeito Que a de Martin Luther King"   

8) Confederação Interamericana de Educação Católica —"Experiência de 
Pastoral de Juventude", do Padre Antônio Checin, de Porto Alegre — 
A Parábola do Bom Pastor Adaptada Para Defender a Necessidade de 
os Estudantes Estruturarem-se em Organizações de Classe — A expio 
ração do "Conflito de Gerações", Como Luta de Classes, Dentro do 

Ambiente Familiar   

9) Após Viagem ao Brasil, Cardeais Guerri e Staffa Elogiam Nosso Pais 
Perante o Sumo Pontífice Entusiasmo Pela Obra do Governo da Re- 

2.15 

2.19 

2.22 

voluçao 

2.23 

2.24 

10) PRHOCASE: A Autêntica Promoção do Homem do Campo Realizada pelo Ar 
cebispo de Sergipe — A Bem Sucedida Experiência das Fazendas Comu 
nitárias de Maroim, Santa Rosa e General Maynard — Orientação aos 
Camponeses: Trabalhar em Paz, Renunciando as Lutas de Classes - Pro 
prietários Colaboram, Unindo e Aproximando as Classes   2.25 

c. NO CHILE 
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1) Sacerdotes "Progressistas" Homenagearam Lamarca — Grupo dos 80 Sa 
cerdotes, "Cristianos Por El Socialismo" — Participação de Banidos 
Brasileiros, do MR - 8 — Cobertura Pelo Canal de TV Pertencente a 

Universidade do Chile    2.26 

2) Bispo de Ancud Defende Governo de Allende no Sinodo — "Chile Mar- 
cha Para Socialismo Pela Via Democrática" — Pede Para Igreja Modi_ 
ficar Seus Conceitos de Liberdade e Propriedade    2.26 

3) Cardeal Silva Henriques: "Processo de Nacionalização do Cobre Foi 
Constituciohalmente Impecável" — "Fidelidade ao Evangelho Exige 
Compromisso em Profundas e Urgentes Renovações Sociais" Agrade- 
cimentos de Allende Pelo Apoio Recebido    2.26 

d. NO MÉXICO — Igreja Mexicana Denuncia Dependência Nacional aos Esta 
dos Unidos — Acusado o Governo de Manter "Dependência Estrutural" 
as Custas do Colonialismo Interno e da Marginalizaçao dos Setores 

Atrasados    2.27 

3. POTÊNCIAS COMUNISTAS 

a. URSS 

1) A Internação de Dissidentes Políticos em Hospitais de Doenças Men- 
tais — Aplicação de Torturas e de Drogas, Visando a Quebrar as Re 
sistências — Controle Escapa ao Ministério da Saúde, Pertencendo 
ao Ministério do Interior (MVD)eaKGB — Policia Forja Casos 
de "Irresponsabilidade Legal", Cujo Rito Não Admite Defesa nos Tri^ 
bunais — Dr D. R. Lunts, Coronel do KGB, Responsável Pelos Diagnos 
ticos de "Doença Mental" Nos Casos Políticos     3»1 

2) Intelectuais Soviéticos Pedem Por Autor Tido Como Louco — Usarão 
de Todos os Meios Legais Para Provar Sanidade Mental de Bukovsky — 
Antes, Passara Mais de Cinco Anos em Campos de Trabalhos Forçados 
— Mãe Pede Por Filho, "Torturado Dia Após Dia, Ano Após Ano"    3*4 

3) Polícia Secreta Invade Casa do Historiador Roy Medvedev — Seu Ir- 
mão Gêmeo, Zhores, Havia Sido Internado em Clinica Psiquiátrica, 
Por Se Opor ao Regime — Kremlin Tenta Silenciar Aqueles Que Aler- 
tam Povo Sobre Stalinizaçao em Marcha     3«5 

4)"Diário Político", Outra Manifestação de Repúdio às Práticas Ofici- 
ais — Corpo de Redatores Provavelmente Constituído  de Elementos 
Importantes do PCUS ou de Pessoas a Eles Muito Chegadas Combate 
aos Processos de Stalinizaçao     3«" 

5) Presos 92 Judeus Quando Tentavam Encaminhar ao PCUS Protesto Con- 
tra a Não-Autorização da Emigração Para Israel—Sensibilidade Ofi 
ciai às Críticas do Ocidente Ameniza Repressão     3«9 

6) Aumenta a Criminalidade na URSS — Imprensa Oficial Revela Preocu- 
pação e Investe Contra Tribunais de Justiça — Código Penal Consi- 

derado "Muito Brando"   3.10 

7) Presos Oficiais do Exército Vermelho — Acusados de Fazer Propagan 

da em Favor do Comitê dos Direitos Humanos    3«10 

8) Bomba Explode em Plena Praça Vermelha —Responsável Detido Próxi- 

mo ao Portão Principal do Kremlin    3*11 
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9) A Inócua Luta Oficial Contra o Alcoolismo — Todos os Níveis da So 
ciedade Soviética Portadores do Vicio — Criminalidade, Função Di- 
reta do Consumo de Bebidas   S-H 

10) As Canções "Nao-Oficiais" Nao Deixam Ouvir as de Propaganda — A Ou 
tra Face das "Canções de Protesto" — Válvula de Escape da Juventu 
de Contra a Falta de Liberdade — Membros do Partido e da Burocra- 
cia e Suas Ações Postos em Ridículo   3«12 

li) Moscou Abster-se-á de Exercer Influencia nos PCs dos Países Árabes 
— Comunistas Árabes Receberam Ordem de Reorganizar-se, Passando a 
Ser Responsáveis Pelas Suas Decisões — Conseqüências dos Aconteci_ 
mentos no Sudão e do Posicionamento Anticomunista do Cel Khadafi    3»13 

12) As Viagens da "Troika" — Podgomy Reafirma Apoio Soviético a Ha- 
noi, Dizendo que a URSS e Uma Grande Potência Asiática — Kossyguin 
Negocia Bases Navais e Comercio no Mediterrâneo, Recebe Manifesta- 
ções de Desapreço no Canada e Visita Fidel Castro — Brejnev, Rece 
bido Com Honras de Chefe de Estado na França, Declara URSS Potên- 
cia do Mediterrâneo   3.13 

13) Represália Soviética a Expulsão dos Seus Espiões pela Grã-Bretanha: 

18 Súditos Britânicos Considerados "Personae Non Gratae" e Retira- 
do o Convite para Sir Alec Douglas-Home Visitar a URSS    3»l6 

b. CHINA 

1) Admissão da CHINACOM na ONU — Projeto de Resolução Aprovado Ex- 
clui da ONU os Representantes do Governo de Formosa — Posição As- 
sumida Pelos Países Participantes da 0 N U Quanto a Votação do In- 
gresso da CHINACOM na ONU — Reações ao Ingresso da CHINACOM na 
ONU nos Países da Ásia, Europa e nos EE UU    3.16 

2) 22? Aniversário da República Popular — Ausência de Mao Tsé-Tung, 
Lin Pião e Chefes Militares nas Comemorações Comunistas de l9 Out 
71 — Agência "Nova China" Prega a Atmosfera de Estreita Unidade 
Entre o Exército e Governo e Entre o Exército e o Povo — Mensagem 
de Felicitações da União Soviética, em Termos Cordiais,  Apresenta 
Votos de Normalização Definitiva das Relações Entre os Dois Paises....  3-19 

3) "Clube Atômico": China Passa à Terceira Posição  ••••••  3'20 

4) República de Burundi e China Restabelecem Relações Diplomáticas    3«20 

5) A Abertura da China Para o Mundo, Anunciada Pela Propaganda Orien- 
tada, Não Aponta o Custo da Implantação do Comunismo no Pais: Um 
Mínimo de 34 Milhões de Vidas Humanas — Extratos do "The Human 
Cost of Communism in China", do Professor Richard L. Walker    3.20 

6) "Departamento de Assuntos Sociais — DAS", Órgão Central de Espio 
nagem da CHINACOM — Subversão da Ordem, Acionando o Campo Contra 
as Cidades, Com o Emprego de Todos os Meios, É a Técnica Que o 
"DAS" Procura Exportar, Através de Representações Diplomáticas, 
Escritórios Comerciais, Representações Culturais e Agencias Notici 
osas — Ação Subversiva do "DAS" nos Países da Ásia, Oriente Mé- 
dio, África e América Latina — Antagonismo e Disputas Com a KGB ....  3«25 

c. URSS x CHINA 
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1) Moscou Volta a Acusar Pequim de Tentar Tomper a "Comunidade Socia- 

lista", Aliciando Adeptos Entre os Satélites da URSS — Analise So 
viética da Atuação da China, nos Campos Político e Econômico, Jun- 
to a Doze Paises "Socialistas"    3«27 

2) Uma Tentativa de Conciliação: Moscou Admite Que Ligação com Pequim 
Seria Vantajosa — Mensagem Amistosa do "Presidium" da URSS a CHI- 
NACOM, Por Ocasião do 229 Aniversário da Assunção de Mao ao Poder ....  3-28 

4. ORIENTE MÉDIO, ÁSIA E ÁFRICA 

a. ORIENTE MÉDIO 

1) Assuntos Gerais — "Exército Palestino de Libertação" Afasta Ofici_ 
ais Marxistas de Seus Quadros — Características dos "Três Princi- 
pais Grupos Guerrilheiros de Libertação da Palestina:  "Al Fatah", 

"FPLP" e "FDPLP"       4.1 

2) Egito 

a) Funcionários do Ministério de Informações Detidos Por Tentativa 
de Sabotagem e Espionagem em Favor da União Soviética — Governo 
Prossegue o Expurgo de Todos 'os Elementos Pro-Sovieticos Ligados 
ao Ex-Vice-Presidente Ali Sabri     4«2 

b) Volantes Distribuídos no Cairo Fazem Apelo a Luta Contra aInfluen 
cia Soviética no Egito — "Frente Nacional Egípcia" Acusa: "Mos- 
cou Governa Cada Centímetro de Nossa Terra"    4^2 

c) Federação de Repúblicas Árabes Elege Sadat Como Governante — Pre- 
sidente Egípcio Viajará a Moscou Como Porta-Voz dos Paises Ára — 
bes, em Busca de Mais Apoio Militar, Com Vistas ao Conflito Egi- 

to - Israel •    4«2 

b. ÁSIA 

l) Aproximação EEUU - CHINA e Conseqüências no Quadro Político Asiati_ 
co: Aproximação Oficiosa Entre as Coréias do Norte e do Sul; Vie^ 
nam do Norte Adverte Para o Perigo de Cisão Entre os Comunistas; 
Laos Espera Que Influência Chinesa Provoque a Retirada dos Norte- 
Vietnamitas de Seu Território; Tailândia, Birmânia e Malásia Es- 
treitam Relações Com a China; Cingapura Recebe Noticia Como Fator 
de Maior Importância na Preservação da Paz no Sudeste Asiático     4'3 

c. ÁFRICA 

1) Madagascar — Governo Denuncia Infiltração Comunista de Linha Chi- 
nesa, Com Suas Táticas Características: Sublevação do Homem do Cam 
po Contra o da Cidade e "Via Armada" nas Cidades, Visando a Impe- 

dir o Processo Eleitoral  ...>..........    4»4 

2) República do Mali — Três Anos Após Rejeitarem o "Caminho Socialis 
ta" do Antigo Governo, os Militares no Poder Dividem-se Quanto ao 
Regresso a Esfera de Influência Soviética ou Chinesa     4-5 

5. EUROPA ORIENTAL 

a.  ALBÂNIA 

l) Acusações a URSS de Preparar, Juntamente com os EEUU, a Guerra Con 
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tra a China — "As Potências Imperialistas Se Unem, Quando Se Tra- 
ta de Estabelecer Seu Dominio no Mundo" — Patrocinio da Causa da 
Admissão da CHINACOM na ONU, Advogando Expulsão de Formosa    5*1 

2) Apreciações Negativas Sobre o XXIV Congresso do PCUS: "0 Congresso 
da Restauração Capitalista e do Social-Imperialismo" — URSS Fiel 
a "Politica Kruscheviana de Restauração do Capitalismo e de Conso- 
lidação da Ditadura Burguesa e de Ampliação da Colaboração com o 
Imperialismo dos EEUU"   5.1 

b. ALEMANHA ORIENTAL — "Os Verdadeiros Amigos dos Povos Nao Estão Em 
Pequim" — Pankow Engaja-se nas Lutas de Moscou — Temor da Expan- 
são Chinesa na Ásia e África e Ressentimento Por Suas Atividades Co 
merciais — CHINACOM, Em Vez de "Atacar URSS, Deveria  Esforçar-se 
Mais Para Libertar Taiwan, Macau e Hong Kong do Jugo Colonial"     5.2 

c. IUGOSLÁVIA 

1) Manobras Militares "Liberdade 71" Aplicam Conceito de "Defesa To- 
tal" — Participação Popular no Exercicio: De Um Lado, Forças Blin 
dadas; Do Outro, o Povo em Armas — Tito: "Forças Armadas Repre- 
sentam Maior Obstáculo a Qualquer Oposição de Força ao Nosso Pais. 
Nossa Vontade de Defender a Liberdade e a Independência Vai Ate as 

Ultimas Conseqüências"     5.3 

2) Visita de Tito aos EEUU, Canadá e Grã-Bretanha — Nixon: Unidade 
Entre os Dois Povos Ha de Ser Sempre "Solida e Forte Como Montanha 
de Granito" — Tito Recusa Papel de Mediador na Crise do Oriente 
Médio — Imprensa Oficial Iugoslava Acolhe Com Simpatia Aproxima- 
ção Com EEUU, Considerados Amigos Tradicionais da Iugoslávia   5.4 

d. THECOSLOVÂQUIA — A Resistência Contra a Dominação Soviética — Mo- 
vimentos de Oposição Surgem Após Revés das Tentativas de Resistência 
Via Sindical — 0 Alheamento Estudantil, Provocado Pela Vigilância 
das Autoridades — A Busca de Apoio no Estrangeiro     5.6 

6. EUROPA OCIDENTAL 

a. ALEMANHA — Ação de Grupo Terrorista Que Pretendia Seqüestrar Willy 
Brandt — Rede de Organizações Subversivas Busca Implantar a Guerrd^ 

lha Urbana no Pais    6.1 

b. ÁUSTRIA — Socialistas Vencem Eleição Pela Primeira Vez, Um Par- 
tido Obtém Mais de 50^ dos Votos    6.1 

c. BéLGICA — Espionagem Soviética: Funcionário da Missão Comercial 
Russa Passa-se Para o Ocidente, Entregando Relação de 40 Espiões aos 
EE UU — Bruxelas, Sede da OTAN, Atração para KGB e GRU — 285 Agen 
tes da Europa Oriental Agem no País, 113 Dos Quais São Soviéticos    6.1 

d. FRANÇA 

1) Brejnev, Recebido Com Honras de Chefe de Estado Pelo Governo Fran- 
cês, Enfrenta a Frieza e a Hostilidade do Povo — Assinado Acordo 
Comercial de Dez Anos e Alcançado Ponto-de-Vista Comum Sobre Confe 
rência de Segurança Européia — A  Insólita Apresentação  de  Brejnev 
na TV:   Propaganda das  "Realizações"  Soviéticas           6.3 

2) Partido Comunista Divulga Programa de  Governo —  Proclamada   a   In- 
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tençao de Buscar Acordo com os Socialistas e Demais Partidos de Es 
querda, Visando a Vitoria nas Umas    6.6 

e. GRÃ-BRETANHA 

1) Londres Protesta Contra Represália Soviética — "Punição Arbitra- 
ria" a Expulsão de 18 Diplomatas e Homens de Negocio Acusados de 

Espionagem Pelos Russos  •••  6.6 

2) Partido Trabalhista Guina Para a Esquerda — Condenação a Entrada 
da Grã-Bretanha no MCE, a Repressão na Irlanda do Norte e a Expul 
sao dos Espiões Soviéticos    6.7 

f, IRLANDA — A Infiltração Comunista na "Guerra Religiosa"—A Divisão 
do "Exercito Republicano Irlandês — IRA" — Facção Vermelha Opta 
Por Ação Política — Pontos-de-Vista de Moscou em Desacordo Com os 
Dos Comunistas Irlandeses — Armas '"checoslovacas Apreendidas Pelas 
Autoridades Holandesas, a Caminho da Irlanda — Lideres dos PCs So- 
viético e da Europa Oriental em Belfast, "Para Assistir ao Congres- 
so do PC Irlandês", Causam Preocupação    6.7 

g„ ITÁLIA 

1) A Esquerda Dividida — Dificuldades do PCI Para Conciliar Seus In 
terêsses Com os Dos Grupos Extrà-Parlamentares Esquerdistas' — Gru 
po "Manifesto" Apoia Posição Chinesa, "Única Alternativa Para Cri- 
se da Estratégia Soviética" — Jovens Esquerdistas Consideram PCI 
Exemplo de Biirguesia — Unificação Improvável em Futuro Próximo    6.10 

2) Partido Socialista Italiano Busca Diálogo com Comunistas, Sem Aban 
donar Coalizão Governamental — Nova Orientação Partidária  Vista 
Como Nao "Realizável Imediatamente"    6.11 

3) PCI Considera Viagem de Nixon a Moscou Como Primeiro Passo Para 
URSS e CHINACOM Acertarem Suas Divergências e Como Fator Importan- 
te Favorável à "Coexistência Pacífica"   6.11 

4) Organização Maoista Expulsa Simpatizantes Por Não Lhe Haverem Doa- 
do Integralmente Herança Recebida — Entrega de 3/5 do Total Rotu- 
lada Como Decisão "Vergonhosamente Oportunista"    6.12 

h. PORTUGAL — Atentado a Bomba Contra Novo QG Naval da NATO, em Oei- 

ras — Responsabilidade Atribuída à "Ação Revolucionaria Portuguesa 

- A R P"   6 •12 

i. SUÉCIA — Polícia Investiga Ação de Empresa Soviética de Venda de 
Automóveis — "Perde Dinheiro e só Vendeu 271 Carros em 1970" — Sus 
peita de Possuir Elementos do KGB e GRU, Estando Ligada à Rede de 

Espionagem Soviética    o. 13 

7. AMÉRICA DO NORTE 

a. CANADÁ 

l) Manifestações Contrárias a Kossyguin em Ottawa: Agressão Perpetra- 
da Por Emigrante Húngaro, Protestos de Judeus e Ucranianos Contra 
as Perseguições na URSS — Bombas e Coquetéis "Molotov" Encontra-, 
dos nas Proximidades da Embaixada Soviética — Rabino Kahane, Que 
Viera ao Canadá Para Protestar Contra a Visita, Foi Deportado de 

Volta aos EE UU      7-1 
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2) Policia Mobilizada Por Denuncia de Atentado Contra Kossyguin em To I 
ronto — Multidão Tenta Agredir "Premier" Soviético em Edmonton — 
Mais Manifestações de Desagrado Contra a URSS em VancouvereQuebec ...  7-2 

b. ESTADOS UNIDOS I 

1) Departamento de Estado Pede ao Chile Que Anule Decisão de Nao Pa- 1 
gar Indenização a Companhias Americanas Nacionalizadas — Atitude 
Chilena Apontada Como "Seria Infração das Normas  Internacionais, 
Passxvel de Prejudicar Relações Com Nações em Desenvolvimento"    "^'-^ 

2) Senado Mantém Resolução Que Permite Intervenção Armada Para Prote- 
ger Formosa da CHINACOM — Possibilidades de Choque Com o Executi- 
vo, No Projeto de Revogação da Resolução   7»4 

3) Tito Recebido Com Grande Pompa — Tema de Conversações com Nixon: | 
Paz Mundial e Comercio Bilateral — Interesse Americano Sobre  as 
Impressões do Dirigente Iugoslavo Quanto a Seus Recentes Contactos 
Com Sadat, Brejnev e Lideres da índia e do Paquistão — Crise do 
Oriente-Medio em Foco   7'4 

4) Atentado a Bala Contra Sede da Missão da URSS na ONU, em Nova Ior- 
que — Pessoas Nao-Identificadas Responsabilizam-se  pelo  Feito, 1 
Enunciando o Lema da Liga Militante de Defesa Judaica — Protesto j 
Oficial Soviético Encaminhado ao Governo dos EEUU, Junto Com Cen- 
suras Publicas a Ação das Autoridades Americanas — "Campanha Sis- | 
temática de Ódio Contra Cidadãos Soviéticos nos EE UU"    7*5 

c. MÉXICO — Frente Constitucionalista Mexicana Acusa Paulo VI de "Pro 
jetos Imperialistas" e Pede a Expulsão de Todos os Sacerdotes  Es- 1 
trangeiros do País — "Membros do Clero Querem Converter-se em Lide I 
res dos Operários" — Relações Estado - Igreja Deterioraram-se Após | 
Apresentação de Documento dos Padres Mexicanos no Sinodo de Roma   7*5 

8. AMÉRICA CENTRAL E PARAÍBAS 

a. CUBA i 

1) Os Preparativos Para a Visita do Primeiro-Ministro da URSS a Cuba j 
— Moscou Intensifica o Controle Sobre Cuba: Economia e "Zelo Revo 
lucionário" em Regressão Obrigam os Russos a se Movimentarem Para 
Resguardar os Investimentos no Satélite do Caribe — "Lei Anti-Va- \ 
diagem", "Normas de Trabalho" e "Educação Ideológica"  Representam 
Algumas das Medidas Tomadas por Fidel Castro A Vista do Malogro da 
Produção do Governo Socialista — Impopularidade dos Russos em Cu- 
ba: Identificados Como "A Gente Com Relógios de Pulso e Maquinas 

Fotográficas"    8.1 

2) "Navios Pesqueiros" Cubanos Empregados Para Distribuição de Arma- | 

mento Soviético Destinado A Grupos Subversivos e Para Transporte | 
de Revolucionários a Havana, Visando ao Treinamento de Guerrilha    8.4 

3) "Jaulas de Tigre", Cárcere Político Cubano — Destino dos Presos I 
Que Não Aceitam "Reabilitação": Extermínio Físico e Servir Como Co 
baias de Experiências Biológicas — 0 Grito Sem Eco Dos Prisionei- | 
ros Dos Cárceres Comunistas   8.5 

9. AMÉRICA LATINA 
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a. ASSUNTOS GERAIS — Reunião de Lideres Comunistas Latino - Americanos 
Analisa "Problemas Comuns" A Implantação do Comunismo na America La 

tina — Vitoria da "Unidade Popular" no Chile Apontada Como Início 
de Novo Estagio na Guerra Revolucionaria — Preocupações Atuais do 

MCI: Sob a Orientação Política do PC, Conscientizar a Classe Ope- 
raria Através da Criação de "Sindicatos Centrais", e Tomada do Po- 
der, "Via Eleitoral", Com as "Frentes Amplas" — "Numa Época de Tran 
siçao do Capitalismo Para o Socialismo, Todas as Revoluções na Ame- 
rica Latina Sao Socialistas Num Certo Grau" — "Os Comunistas Estão 
Prontos a Cooperarem Com os Socialistas, Sociais Democratase Outras 
Organizações Políticas"    9.1 

b. GUERRILHA, TERRORISMO E SUBVERSÃO 

1) Na Argentina 

a) Manifestação Contra a Existência de Presos Políticos: Terroristas 
Assassinam Policiais em Represália a Medidas do Governo; Estudan- 

tes Promovem Distúrbios e Conflitos com a Policia; "CGT" Organi- 
za Greve Geral de Protesto   9-4 

b) Atentados Terroristas Destroem Clubes e Restaurantes    9.5 

2) Na Bolívia 

a) Orgaos de Segurança Resgatam Seqüestrado do Poder de Guerrilheiros ...  9.5 

b) "Operação Limpeza" Efetuada Pelas FF AA Objetiva Exterminar Defi- 
nitivamente o Movimento Guerrilheiro na Bolívia — Guerrilheiros 
Brasileiros e Chilenos Mortos em Luta Contra as Forças Legais — 
Reduto do "E L N" e Desmantelado, Sendo Apreendidos Material e Pia 
nos de Subversão   9.6 

c) "COSMONAL" Divulga Plano Subversivo Que Visava a Eliminação da Cu 
pula Governamental e a Proclamaçao da "Republica Socialista Boli- 
viana"    9.6 

d) Juan Lechin, LÍder Subversivo Refugiado no Peru, e Detido e Amea- 

çado de Expulsão    9.7 

3) No Brasil 

a) Subversivos Brasileiros Tem Seus Documentos de Identificação Con- 
feccionados no Chile    9.7 

4) No Chile 

a) "Movimento Camponês Revolucionário — MCR" Promove Distúrbios e 
Exige Que o Governo Exproprie Terras Para Distribuição Entre Cam- 

poneses   9.7 

b) Favelados Lutam Com a Policia Nas Ruas de Santiago — Cobravam do 
Governo Popular" o Pagamento da Promessa Socialista de Construção 

de Residencias   9.7 

5) Na Colômbia 

a) Militar Que Havia Chefiado Operação Antiguerrilha, Na Qual Morreu 
o Padre Camilo Torres, é Alvo de Atentado Pelo "ELN" — Governo 
Inicia Estudo de Medidas Destinadas a Combater o Terrorismo—^ Ori 

gem do "ELN" e da "FARC"    9.8 
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b) Extremistas das Universidades Colombianas Recebem Garantia de Boi 
sas de Estudo da Alemanha Oriental    9,9 

c) "Confederação dos Trabalhadores da Colômbia" Solicita, ao Gover- 
no, Rompimento de Relações Com a União Soviética: "A Missão dos Di 
plomatas Russos no Pais e Alentar a Subversão, a Espionagem, aDis 
solução e a Violência"  ,   9.9 

d) Guerrilheiros Ocupam Área de Empresa Petrolífera e Incendeiam He- 
licóptero   9.9 

e) Câmara dos Deputados da Colômbia Convida Delegação Norte — Coreana 
Para Visitar o País    9.10 

6) Em El Salvador — "Corpo da Paz" Sofre Atentado a Bomba — Terroris 
tas Pertencentes a Linha Castrista    9 • 10 

7) No México 

a) "Centro de Ação Revolucionária Armada — CARA"; Novo Grupo Ter- 
rorista Ligado a FUZ — "Operação Carlos Lamarca" Exige 3 Milhões 
de Pesos Para Não Dinamitar Instalações Petrolíferas "Em Algum Pon 
to do País"  7   9.10 

b) "Frente Urbana Zapatista — FUZ" Recebe Resgate e Liberta Seques 
trado — Comunicado dos Terroristas Ameaçava Matar Seqüestrado Ca 
so Nao Fossem Atentidas Suas Exigências    9.11 

8) No Peru 

a) Grupo de Estudantes Promove Comemorações do 222 Aniversário da Re 
voluçao Comunista Chinesa    9• H 

9) No Uruguai 

a) Comando Tupamaro Rouba, de um Hospital, Grande Quantidade de Mate 
rial Cirúrgico    9.12. 

b) Intensificado o Combate ao Terrorismo: — Militares em Missão de 
Segurança Receberam Autorização de Abrir Fogo, Sem Advertência Pre 
via, Contra Quem Desobedecer as Suas Ordens — Policia Descobre Ar 
senal Clandestino e Prende Terroristas    9.12 

c) Seqüestrado E Posto em Liberdade Pelos Tupamaros    9.12 

d) 8 de Outubro, Morte de "Che" Guevara — Universitários Esquerdis- 
tas Promovem Manifestações, Reprimidas Pelo Governo, em Homenagem 
a "Che" Guevara e a Tupamaros Mortos na Cidade de Pando — "Coman 
do Pando 8 de Outubro" Rouba Avião E Lança Panfleto Subversivo So 
bre a Capital Uruguaia    9*13 

e) Jornalista Seqüestrado Por Terroristas é Posto em Liberdade    9.13 

f) Uruguai Pede, na ONU, Ação Antiterror    9.14 

10) Na Venezuela 

a) Subversivos Vestidos Com Uniformes do Exercito Efetuam Seqüestro ...  9.14 

b) Intelectuais Sao Denunciados Pelo Governo Por Tentarem "Despertar 
o Ódio Nas Forças Armadas, Para Que Subvertam as Instituições"    9.14 

c) Distúrbios Estudantis Culminam em Morte de Um Secundarista — Ma- 
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nifestações de Protesto Alastram-se Âs Cidades  do Interior do 
País   9.14 

10. AMéRICA DO SUL 

a. BOLÍVIA — "Aliança Para Salvar a Bolívia", União de Forças Milita- 
res e Políticas Para a Luta Anticomunista   10.1 

b. BRASIL 

l) Campanha Contra o Brasil no Exterior 

a) "Embranquecer Pele" — "Pele Ideologicamente é um Robot"    10.1 

b) Teatro Chileno Exibe Peça "25 Anos Depois", de Pedro Vianna, Ver- 
sando Sobre "Tortura e Assassinatos no Brasil" — "Meus Agradeci 
mentos ao Chile, ao Seu Povo e ao Seu Governo, Que Me Permitiram, 
Depois de Sete Anos de Ditadura, Saber Novamente o Que e a Liber- 
dade ..."    10.2 

c) Atividades do "Comitê de Solidariedade aos Presos Poli ticos no Bra 
sil" da Tchecoslovaquia   10.2 

d) "Stand" do Brasil na Feira do Livro em Frankfurt — RFA e Alvo de 
Manifestações de Hostilidade por Elementos Comunistas   10.3 

e) A Propaganda da Subversão: Apontando os Erros da Guerrilha no Bra 
sil, Comentarista Estrangeiro Afiança Condições de Volta da Guer- 
rilha Urbana, Devido as "Condições Sociais Impostas Pelo Governo 
ao Povo Brasileiro"  ,. ;   10.3 

f) Tortura no Brasil — Imprensa Comunista Da Ampla Divulgação de Pre 
tensas Praticas — Completa Descrição Sobre Cada Modalidade    10.4 

g) Gregorio Bezerra, na Rússia — Brasil:"Trampolim do Imperialismo 
Em Suas Investidas Contra os Povos Latino-Americanos"— "Acumula- 
ção de Forças Contra o Regime Gorila: Toda a Intelectualidade Con 
tra a Ditadura, e a Igreja em Vigorosa Oposição" — "PCB e Igre- 
ja Católica, em Ação Conjunta, Ja Conseguiram Restabelecer, em Va 
rios Estados, o Movimento Sindical Camponês" — A Clássica Conde- 
nação ao Terrorismo, em Defesa do Movimento de Massas ao Estilo 
Soviético   10.4 

h) "Programa de Ação Mundial Contra a Ditadura no Brasil" Apresenta- 
do Por Luiz Carlos Prestes a Assembléia do Conselho Mundial da Paz....  10.7 

i) Neues Deutschland: "Tortura Leva a Morte Jovem Engenheiro" —"Me- 
lhor Deter Uma Dúzia de Inocentes do que Deixar um Único Subversi 
vo e a Divisa Cada Vez Mais Usada Pelos Serviços Secretos Brasi — 
leiros"    10.7 

j) Sobre a Remoção das Favelas e Polxtica Habitacional, Expressa-se 
Jornal Alemão: "Favelas do Rio de Janeiro Condenadas ao Desapare- 
cimento Pelo Governo Militar Brasileiro. Motivo: Cisco Nos Olhos 
Dos Turistas" — "Ninguém Pode Pagar as Casas nos Novos Guetos"    10.8 

c. CHILE 

l) Congresso Nacional do PC Chileno — Extrato de Resoluções — Mensa 
gem Presidencial Elogia e Destaca a Importância que o PC Exerce no 
Governo — PC Ameaça: "Nao Toleraremos Traições ao Chile. Qualquer 
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Tentativa Contra o Governo da 'UP', Será Punida Exemplarmente Com 
Todo o Rigor da Lei e Mediante a Mobilização das Massas Combaten- 
tes"   10.8 

2) Chile Adota, Para Alfabetizaçao, o "Método Psicossocial" do Brasi- 
leiro Paulo Freire — Manual de Instrução Para Alfabetizados Suge- 
re Temas Socialistas Para Desenvolvimento nas Aulas    10.9 

3) Candidatos Marxistas Sofrem Derrota Eleitoral na Federação de Estu 
dantes Secundários — Reação da Juventude Chilena a Intensa Campa- 
nha de Doutrinação Marxista Apontada Pela Imprensa Como*"Feito Po- 
sitivo Para o País"   10.10 

4) Representante Chileno Negocia Em Moscou Aquisição de Armamento So- 
viético  10.11 

à)  URUGUAI — Investimentos do Partido Comunista Uruguaio — PCU Nos 
Meios de Comunicações  10.11 

e' VENEZUELA — Imprensa Esquerdista Sofre Sanções Governamentais: Pu- 
blicara Matéria Secreta das Forças Armadas   10.12 

11. AS ORGANIZAÇÕES DE FRENTE COMUNISTAS 

a. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PREVISTAS    11.1 

b. ASSUNTOS GERAIS 

1) Conferência da "Confederação Internacional Pelo Desarmamento e Pe- 
la Paz" (CIDP/ICDP) em Nibe, Dinamarca — Participação de Organiza 
ções de Frente Comunistas — A Ação "Irmão Menor" ("Little Brother*') 
Contra a "Corrida Armamentista" — Apoio aos Desertores e Refrata- 
rios ao Serviço Mi litar    11.1 

2) Busca de Acordo Entre a CPUSTAL e a CLASC no Uruguai, Visando ao 
Controle do Movimento Sindical Latino-Americano Pelos Comunistas — 
"Igreja e Sociedade da America Latina — I SA L" Serve de Ponte — 
"Encontro Latino - Americano Antiimperialista" Sob os Auspícios da 
CLASC    11.2 

3) "Federação de Estudantes de Universidades Católicas da America La- 
tina — FEUCAL" Realiza VI Encontro na Cidade do México — Pla- 
taforma e Ligações com 0CLAE e UIE, Organizações de Frente Co- 
munistas, Caracterizam Linha Politico-Ideologica do Movimento    11.3 

c. CONSELHO DE PAZ MUNDIAL (CPM/WPC) 

1) Comissão de Desenvolvimento Econômico: Proposta de Reunião no Chile ...  11.4 

2) Declaração de "Solidariedade Com o Povo Boliviano Contra o Golpe 
Fascista" — Acusações aos EEUU, Brasil e Paraguai    11.4 

3) "Dia da Solidariedade Internacional Com o Chile": Pedido de Apoio 
Mundial Para Allende ...,   11.4 

d. FEDERAÇÃO SINDICAL MUNDIAL 

1) "Conferência de Solidariedade Com o Operariado da Palestina": Reso- 

luções  11.4 

2) Conferência Internacional de Desarmamento, Suécia, 26-27 Ago    11.5 
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3) Declaração Sobre a Admissão da CHINACOM na ONU    11.5 

4) Mensagem a Pablo Neruda, "Estimado Companheiro Que Foi Honrado Com 
o Prêmio Nobel" e Felicitações a Pablo Picasse Pelo Seu Aniversário ...  11.5 

5) 1- Conferência Pela Reforma Agrária e Direitos Sindicais e Sociais 
dos Trabalhadores do Campo, Santiago, Ago 71 — Criação do Conselho 
Coordenador das Organizações de Trabalhadores Agrícolas e Campone- 
ses da America Latina — CCOTACAL    11.5 

e. FEDERAÇÃO MUNDIAL DA JUVENTUDE DEMOCRÁTICA (FMJD/WFDY) 

1) Eleição de Roberto Viezzi, Comunista Italiano, Para a Presidência 
— Alterações na Cúpula da Organização    11.6 

2) Encontro da Juventude Antiimperialista, Santiago do Chile. 31 Ago/ 
03 Set 71 — Resoluções    11.6 

f. CONFEDERAÇÃO LATINO-AMERICANA SINDICAL CRISTÃ — CLASC 

1) Congresso Latino - Americano de Trabalhadores Bancários e de Segu- 
ros — Resoluções    11.7 

2) 69 Congresso Pretende Oficializar União com a CPUSTAL — Surgi- 
mento da Central Única de Trabalhadores da América Latina-CU TAL 
— Havana Busca Aproximação   11.7 

g. CONSELHO PERMANENTE DE UNIDADE SINDICAL DOS TRABALHADORES DA AMÉRI- 
CA LATINA — CPUSTAL — Reunião do Conselho Geral em La Paz — 
Recepção Pelo Então Pres Juan José Torres — "Natal de 1971 Sem 'Pre 
sos Sociais• na America Latina"    11.8 

h. CONFERÊNCIA DE PAZ CRISTÃ _ CPC — 45 Assembléia Geral Cristã Pe- 
la Paz — AC PA Define Seus Rumos Pro-Sovieticos — Eleição de No- 
vos Dirigentes e Resoluções Aprovadas    11.9 

* * * 
* * 
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1. ASSUNTOS GERAIS 

a. SOCIEDADE DE CONSUMO DEIXA DE SER "ALIENAÇÃO" PARA C6 CCMUNISTAS - XXIV CON- 
GRESSO DO PCUS DA ÊNFASE MAIOR A PRODUÇÃO DE BENS DE CONSUMO - "ASSEGURAR, AN 

TES DE TUDO, O BEM-ESTAR ECONÔMICO DOS TRABALHADORES" 

■* "A revolução mundial não ê incompatível com a sociedade de consumo. O nx 
vel elevado de consumo, num regime socialista, desenvolve nos trabalhadores as 
necessidades humanas e estimula a criação de novos valores culturais e morais". 

Com essas afirmações, Boris Ponomarev, membro da Comissão Central do PCUS, expli 
ca os resultados do XXIV Congresso do partido num artigo publicado pela revis - 

ta "Estudos Soviéticos." 

Referindo-se à sociedade de consumo, Ponomarev afirma que "os marxistas-le 

ninistas, que lutam com intransigência e pretendem desenvolver a revolução e che 
gar a vitoria do comunismo, devem assegurar antes de tudo o bem-estar economi - 

co dos trabalhadores". 

Ponomarev ressalta, porém, " a diferença de concepção de sociedade de con- 

sumo, em termos marxistas e capitalistas". 

"A diferença essencial entre a sociedade de consumo burguesa e a nossa - es 
clarece - è a perpetuação de classe, que produz a exploração capitalista, que e£ 
craviza o homem e o submete aos interesses dos magnatas". 

0 Plano Qüinqüenal 197.:.-75, aprovado durante o XXIV Congresso do PCUS, da, 
pela primeira vez, prioridade a produção de bens de consumo, deixando num plano 
ligeiramente inferior a indústria pesada, responsável pela fabricação de armas.* 

(ESP 19 Set 71) 

Com esse posicionamento, de conhecer as necessidades do homem ^omum e de 
interessar-se pelo atendimento do seu bem-estar econômico, da mostras o CC do 
PCUS de se estar afastando de rígidas posições dogmáticas anteriores. Sinal de "a 

burguesamento" dos principies norteadores do Kremlin? 

*  * * 

b. PREVISTO PRÓXIMO EQUILÍBRIO ENTRE FORÇAS NUCLEARES DCS EEUU E DA URSS -DECLA- 
RAÇÕES DO SECRETÁRIO DE DEFESA, MELVIN LAIRD, QUE NEGA ESPOSAR OPINIÃO DIFE - 
RENTE DA DO PRES NIXON QUANTO AO ASSUNTO - RÁPIDO CRESCIMENTO DA MARINHA  SO- 

VIÉTICA, NO SETOR, REPRESENTA MOTIVO DE ALARME 

* A União Soviética e os Estados Unidos equilibrarão suas forças de subma- 
rinos equipados com projeteis nucleares pelo menos um ano antes da data prevista 
pelos norte-americanos, afirmou o Secretario de Defesa Melvin Laird em 13 Out 71" 

As autoridades navais norte-americanas assinalaram que os soviéticos pode- 

rão ter em operação, no próximo ano,41 submarinos do tipo "Polaris". Laird  nao 
citou estatísticas, mas em outra ocasião revelou que os EUA e a URSS alcançariam, 
em 1974, o equilíbrio de forças no potencial de projéteis nucleares montados em 

submarinos. 

A advertência de Laird quanto ao aumento do potencial soviético ocorreu um 
dia depois que o Presidente Richard Nixon anunciou sua viagem a Moscou, em fins 
deMai72,para efetuar um encontro de cúpula e discutir, entre outros assuntos, as 
negociações soviético-norte-americanas sobre limitação de armas atômicas. 

R E S E R V A D 0 
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Os jornalistas em Washington sugeriram que pode haver divergências entre 
Laird e Nixon sobre a questão da ameaça nuclear soviética, ao assinalarem que al^ 
gumas das recentes declarações de Nixon indicaram suas duvidas de que os sovieti 
cos possam alcançar tal superioridade nuclear, a ponto de impor uma chantagem di 

plomatica aos Estados Unidos. 

0 Secretário de Defesa, todavia, expressou que não existe desacordo entre 
Nixon e ele a respeito do assunto. Segundo os altos chefes da Marinha norte-ame- 

ricana, os soviéticos poderiam estar interessados em ter uma frota de cerca de 
60 submarinos capazes de disparar foguetes nucleares. 

" 0 esforço soviético para aumentar sua frota de submarinos nucleares con- 
tinua a uma média crescente. Nos teríamos uma grande desvantagem politica se os 
soviéticos estivessem em condições de cercar os Estados Unidos com' uma frota sub 

marina amplamente superior."* ( JB, 14 Out 71) 

Os submarinos nucleares equipados cora projéteis tipo "Polaris" representam 

um papel importantíssimo na estratégia de deterrência. Quais bases moveis de 
grande flexibilidade, tomam difícil sua localização pelos sistemas defensivos 
do inimigo, ar. mesmo tempo que, com seus artefatos de grande poder destruidor e 
alcance, mantém os pontos vitais do território inimigo sob constante ameaça de 

golpe mortal. 

Até agora, é insofismável a vantagem dos EEUU nesse setor do Poder Militar, 
o que tem certamente determinado preocupações e cautelas por parte de Moscou.Pro 

fundas repercussões haveria, portanto, numa inversão da balança do poder submari 

no nuclear. 

DA 

para 

c. ESPIONAGEM SOVIÉTICA NA INGLATERRA (l); RAZÕES DETERMINANTES E 0 POR QUÊ 

REAÇÃO BRITÂNICA 

* Ao longo dos anos, a Inglaterra tem sido um feliz campo de caça 

os espiões soviéticos. Entre as razoes: 
- Os segredos nucleares e militares norte-americanos sao mais disponíveis 

em Londres do que em qualquer outra capital fora de Washington. Isto se deve as 
três décadas de cooperação especial anglo-americana em planejamento de defesa. 

- Como importante membro do Tratado do Atlântico Norte (NATO),^do Pacto do 
Sudeste da Ásia e da Comunidade, a Inglaterra tem um acesso incomum a informação 
secreta sobre as defesas européias e os desenvolvimentos da Ásia e África. 

- A Inglaterra é mais adiantada do que a maioria dos países europeus  nos 
campos de especial interesse para os soviéticos - particularmente desenho e pro- 
gramação de computadores, guerra anti-submarina e uma ampla faixa de tecnologia 

eletrônica e aeronáutica. 

- Os agentes soviéticos de inteligência há muito consideram a Inglaterra 
como um alvo fácil. A Inglaterra tem tolerado os espiões soviéticos e tem ^ tido 
o que um especialista em informações chama de "atitude apática em relação a segu 
rança industrial." 

(1) Vide Cl SI SET 71, folha 1.8. 
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Moscou começou, há 10 anos atrás, a transformar Londres em um importante - 
senão seu principal - centro de espionagem no Ocidente. Apesar^de repetidas adver 
tências oficiais, os soviéticos expandiram continuamente sua rede de espionagem, 
aparentemente acreditando que os ingleses eram demasiado timidos ou fracos  para 

arriscar u^a confrontação. 

A tolerância britânica em relação a espionagem soviética chegou a um termo 
em 24 Set 71, quando o Governo ordenou a expulsão de 105 agentes^do Kremlin - um 
quinto dos 550 russos lotados na Embaixada soviética e em meia dúzia de outras a 

gencias soviéticas em Londres. 

A iniciativa inesperada da Inglaterra contra os agentes soviéticos ^ criou 
uma guerra de nervos sem precedentes. A grande pergunta era: a União Soviética fa 

ra represálias? 

Moscou rejeitou as acusações de espionagem feitas pela Inglaterra em 26 Sd; 
71, o "Pravda" contra-atacou, acusando a Inglaterra de usar turistas, cientistas, 

jornalistas e homens de negócios para fazerem espionagem na União Soviética. 

Alguns diplomatas ocidentais interpretaram - e acertaram - o ataque do 
"Pravda" como um prelúdio da expulsão, pelos soviéticos, de alguns dos 78 mem - 

bros da Embaixada britânica em Moscou. 

Por que o Primeiro-Ministro Edward Heath ordenou a expulsão em massa de 

agentes soviéticos? Fontes diplomáticas ocidentais dão estas explicações: 

- As organizações de contra-espionagem britânicas - MI-5 e Divisão Espe- 
cial da Scotland Yard - estavam encontrando dificuldade^ em enfrentar a imensa es 
cala de espionagem pelos agentes soviéticos e europeus orientais baseados em 

Londres. 

- A Inglaterra achou que a recusa de Moscou em responder aos protestos ofi 
ciais britânicos contra as atividades soviéticas de espionagem^constituia um des 
prezo pelo Governo Heath. Heath estava convencido de que, se não agisse, a credi 
bilidade de seu governo seria solapada. Estava disposto a arriscar um rompdmento 
com a União Soviética a ter que permitir a continuação da espionagem soviética 

na Inglaterra, sem qualquer controle. 

- Heath estava certo de que um verdadeiro relaxamento das tensões europe - 

ias e a melhoria das relações anglo-soviéticas eram impossíveis^enquanto a orga- 
nização de espionagem soviética operasse em Londres com impunidade e em desafio 

aos protestos britânicos. 

De acordo com uma autoridade britânica em assuntos soviéticos^: "É a primei 

ra vez, há muito tempo, que alguém diz^aos soviéticos: Basta! Isto obviamente cau 
sou consternação em Moscou, pois ninguém, em seu juízo certo, jamais pensaria que 

a Inglaterra iria' agir desta maneira."* (JB, 17 Out 71) 

* 

d. PRÊMIO N03EL DA PAZ PARA WILLY BRANDT (l) - MOTIVO: "POLÍTICA DE RECONCILIA - 
ÇÃO ENTRE NAÇÕES 0UTR0RA INIMIGAS: ESFORÇO PARA CRIAR AS CONDIÇÕES PRÉVIAS PA 

RA 0 ESTABELECIMENTO DA PAZ NA EUROPA". 

* Willy Brandt, 57 anos, chanceler da Alemanha Ocidental, foi agraciado com 
o Prêmio Nobel  da Paz, por sua política de normalização de relações com o Leste, 
principalmente a Polônia e a URSS, países com os quais assinou tratados de amiza- 

de e de cooperação.        ________------------------ 

(l) Vide CI-SI,SET 71, folhas 3.2, 6.1 e 6.2. 
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A laurea será entregue no dia 10 de dezembro (l) na Universidade de Oslo, 
capital da Noruega. 

Os sociais-democratas alemães (partido de Brandt) tinham indicado Brandt 
para o prêmio, dizendo que seus esforços,para normalizar as relações com a Europa 
Oriental, foi a iniciativa mais importante para o relaxamento da tensão na última 
década. 

0 comunicado oficial do comitê especial do governo norueguês diz: " Willy 
Brandt, chanceler da Alemanha Federal, recebeu o prêmio Nobel de Paz por sua poli 
tica de reconciliaçao entre nações outrora inimigas". 

"0 chanceler Brandt realizou um enorme esforço, com espirito de boa vonta- 
de, para criar as condições previas para o estabelecimento da paz na Europa". 

Diz ainda que, para designar Brandt» levaram-se em conta suas iniciativas 
concretas desde que, a partir de 1966, era ministro das Relações Exteriores da 
Alemanha Ocidental e, depois, quando ascendeu à chefia do govêrnü em 1969.* (FSP, 
20 Out 71) 

De paz tem sido o anseio histórico da humanidade , embora a guerra seja tam- 
bem uma constante nas relações entre os povos No momento presente, vividas as 
amargas experiências da II Grande Guerra e quando cada vez mais sombrio se faz o 
quadro da possivel destruição pelas armas ultrasofisticadas e de tremendo poder 
destruidor do arsenal tecnológico, surgem,de todos os lados, os apóstolos da paz, 
buscando o entendimento entre as nações. Uns bem intencionados, outros nem tanto. 

E preciso, portanto, estar atento, para não se incorrer no risco da "paz a 
qualquer preço", secundo o modelo de Munique. Mesmo porque o interiocutor-maior do 
outro lado, a URSS, tem um entendimento muito peculiar dr paz: a "pax Russiae"... 

* * * 

e. OS NOVOS RUMOS DA URSS E DOS EEUU; 0 XXIV CONGRESSO DO PCUS E A DOUTRINA NIX0N- 
ACORDOS DE LIMITAÇÃO DE ARMAMENTOS, ENGAJAMEMOS NA EUROPA, NO ORIENTE MÉDIO E 
NO EXTRÍMO-ÕRIENTE_- PERSPECTIVAS PR0V0CÃDÃS"PEL0 SURGIMENTO DA CHINA POPULAR 
CCMO TERCEIRA POTÊNCIA S PELAS_P^SIBIi;IDAD£S_DO JAPÃO E DA EUROPA UNIDA - MAR 
GENS DE RISCO QUE OS DOIS CONTÍNDÕRES MÃlORES_ESTAo DISPOSTOS A CORRER - MC6 - 
COU: O-PESADÊLO" CHINÊS E A C0NTESTAÇÂ0~0S BÁLCÃS. 

Do "Jornal do Brasil" de 24 Out 71» reproduzindo trabalho de John Campbell, 
especialista do Departamento de Estado em Leste Europeu e membro do Conselho de 
Politica Exterior: 

* Qual e o foco, neste terceiro ano daHíra de negociação" do Presidente Ni 
xon, para estimar o estado das relações soviet'co-anK ri canas? A clássica " ameaça 
soviética" paira ainda no começo e no fim das preocupações dos Estados Unidos a 
respeito de segurança nacional e politica exterior? 

0 publico, em grande parte, deseja acreditar que a guerra fria terminou. A 
escola cetica de pensamente observa que o Governo soviético continua a descrever 
as políticas soviéticas como devotadas a luta contra o imperialismo norte-americano. 
A administração do Presidente Nixon adota um meio-termo pratico» Negocia sobre prc> 
blemas que o Kremlin decidiu ser útil negociar. Tenta manter sua posição sobre ou 
tros,em que nao ha tal disposição soviética de procurar acordos. Aponta com alar- 
ma para outros problemas eri que as duas potências estão em perigo de conflito aber 

(l) Data Comemorativa da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
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O quadro é, assim, variado. As negociações sobre armas estratégicas (SALT) 
progridem com uma razoável chance de acordo. A "detente" esta de novo em moda na 
Europa, mas muitos problemas práticos, sobre os quais uma verdadeira "detente" d£ 
pende, continuam sem solução. Os soviéticos falam a respeito da desejabilidade de 
conseguir uma solução no Oriente Médio, mas nao desempenham um papel construtivo 
no sentido de obte-la. 

As duas potências nao estão de modo nenhum próximas a um ponto em que pos 
sam discutir, numa base ampla, como limitar e reconciliar seus interesses em v^ 
rias partes do mundo, em beneficio de maior segurança para ambas e para o resto 
do mundo, nem tampouco todos saudariam como uma benção um acordo que parecesse 
com um condominio sovietico-americano. 

Um Congresso do Partido Comunista soviético sempre proporciona um veiculo 
conveniente para permitir que os lideres fixem as proposições gerais que resumam 

sua posição atual e para onde se propõem a ir' 

0 XXIV Congresso, realizado em março de 1971,, que confirmou o "status" do 
secretario do Partido, Leonid Brejnev, como o "primus inter pares" entre os lide^ 
res, também confirmou a estabilidade - alguns diriam o imobilismo - do regime e 
suas principais políticas. Brejnev representa as politicas internas do centro, 
que têm caracterizado o Governo oligarquico darttroica"desde que foi derrubado 
Krusohev em 1964. Tal regime poderá ser eficaz na execução de politicas externas 
ja marcadas pelo sucesso, mas nao demonstra muita imaginação, seja em novas aven 
turas, seja em reformular suas relações com os Estados Unidos. 

Na frente ideológica, as atitudes soviéticas, c identesno XXIV Congresso, 
Toram tão duras como nunca. Não e possível saber-se quanto da autoconfiante linha 
dura dos lideres soviéticos se deve a sua convicção de que, enquanto a União So- 
viética se estava tomando mais forte e mais afirmativa nos assuntos internacioi- 
nais, os Estados Unidos se estavam tornando mais fracos, incapazes de manter sua 
posição no exteriorjpor causa do protesto e do fracasso internos. 

Desde os anos 1930, os soviéticos nao viam tanta coisa na atuação norte - 
americana para substanciar a velha tese da crise capitalista. Poraue este foi o 
quadro desenhado pelos melhores peritos soviéticos em assuntos norte-americanos, 
ha pelo menos uma forte presunção de que ele afetou o pensamento da alta lideran 

ça. 

A política, contudo, é feita de decisões. A tese da luta sem transigência 
contra o capitalismo tem sido acompanhada, ha muitos anos, por outra:a alegada - 
mente leninista tese da coexistência pacifica entre Estados com diferentes siste 
mas políticos e sociais, que também recebeu a devida atenção nos principais pro- 
nunciamentos do Congresso. Outro fator, freqüentement'- esquecido, e o grau em que 
as decisões soviéticas tem sido reações a decisões norte-americanas. 

Olhando-se para o "background" da politica norte-americana, fica-se impres_ 
sionado com certas semelhanças. Aqui, também, existe um texto de "sagrada escri- 
tura", que encontrou suas mais recentes expressões nas duas mensagens sobre o es 
tado do mundo" do Presidente, em 1970 e 1971. Elas tentam estabelecer uma politi 
ca mundial consistente dos Estados Unidos, que retera o que e essencial de um 
período anterior, muda velhas prioridades e modos de encarar os problemas, a fim 
de ajustar-se a novas condições, e, de um modo geral, diminui o impacto da pre - 
sença americana no mundo. 
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Os temas da Doutrina Nixon - reduzindo os compromissos de as forças norte- 
americanas combaterem ^s guerras de outras nações,acentua a necessidade de os ami- 
gos e aliados fazerem mais pela defesa comumsporque a carga suportada pelos Esta 
dos Unidos por tanto tempo tornou-se grande demais - foram talvez concessões mi 
nimas que tinham de ser feitas a um publico incitado com o Vietnam e as crescen 
tes exigências sobre uma resposta as mudanças no quadro mundial,e nao puderam es^ 
conder o que, aos olhos do mundo e da liderança soviética, era uma contração do 
poder norte-americano. 

0 que o Presidente disse a respeito da União Soviética, por conseguinte, 

assumiu uma importância adicional. Pouco antes de assumir a Casa Branca, ele ti 
nha chegado a acreditar que, nos problemas principais envolvendo perigo de guer- 
ra ou cooperação para a paz, os Estados Unidos tinham de se dirigir a Moscou.Na 
proclamada era de negociação, a comunicação direta com o Governo soviético se 
ria o meio de lidar com os grandes e nao resolvidos problemas do Sudeste da Ásia, 
Oriente Médio e outras áreas. 

A experiência de dois anos no poder modificou o otimismo original da admi 
nistração em relação ate que ponto e com que rapidez a confrontação oodera ser 
substituída pela negociação. A administração Nixon, ate os meados de 1971' tinha 
aproximadamente a mesma opinião sobre a União Soviética que a de sua predecesso- 
ra. Tinha esperanças de conseguir soluções negociadas; desejava ampliar as áreas 
de interesse comum com os soviéticos; mas esperava uma "detente" geral e nenhum 
abrandamento dos esforços de Moscou em expandir o poder soviético. 

A liderança soviética, após a humilhante experiência da crise de misseis 
de Cuba, concedeu a mais alta prioridade a obtenção da paridade com os Estados 
Unidos em armas estratégicas e, substancialmente, a conseguiu no fim da década 
dos 60. Assim, ambos se viram confrontados '>"!& mesma pergunta: era melhor pros- 
seguir para estágios mais altos de uma competição incontrolada. coir seus crescen 
tes perigos e custo colossal, ou tentar negociar limites? 0-, o.s Governos leva- 
ram muito tempo para concordar em negociar, mas, finalmente, reuniram-se em 

Helsinqui em novembro de 1969. 

0 primeiro sinal tangível de que aicam acordo podia ser feito foi o anun- 
cio simultâneo pelos dois Governos, em 20 de maio ie 1971» de que iriam concen- 
trar-se em conseguir,em brev^ um acordo sobre sistemas de misseis antibalxsticos 
(ABM) e certas medidas para Jjmitar as armas ofensivas. Foi um sinal positivo su 
ficiente para justificar o otimismo de que um acordo de algum tipo poderia ser 

conseguido ate o fim do ano. 

0 acordo sobre os ABM poderá ser relativamente fácil; o escude defensivo 
em tomo de Moscou poderá ser contrabalançado por outro escudo semelhante em 
torno de Washington, ou sistemas comparáveis, defendendo certos locais de lança- 
mentos de mísseis ofensivos, poderão ser permitidos, proibindo-se quaisquer ou- 
tros sistemas ABM. 

0 que o SALT possa produzir,por intermédio de um tratado detalhado,talvez 
seja de menor significado do que o simples fato de ser um primeiro acordo soore 
níveis de armamentos estratejicos. Ambos os lados, naturalmente, terão ie levar 
em consideração as conseqüências de um fracasso. 0 reinicio de uma corrida arma - 
mentista de ampla escala, num clima de ressentimento decorrente de im colapso nas 

negociações, elevaria as tensões perigosamente. 

Entre os problemas correlates, possivelmente sujeitos a negociação parale 
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Ia, incluem—se a redução do nivel de forças e armamentos na Europa e novos açor 
dos para a segurança naquele continente. Nos meados dos anos 60, o caloroso cli^ 
ma de "detente" na Europa encorajou ura ressurgimento de tal possibilidade, «as 
a invasão soviética da Tchecoslovaquia, era 1968, esfriou rapidamente o ambien- 
te. Então, após ura intervalo decente, os países do Pacto de Varsovia coraeçaram 
a renovar sua proposta era favor de uma Conferência de Segurança Européia, com 
uma razão adicional para agirem - obterem a confirmação do "statu quo", inclus£ 
ve o fato consumado na  Tchécoslovaquia. 

Os apelos do Leste para uraa conferência de segurança, contudo, eram 
igualados pelas propostas ocidentais era favor de redução proporcional dos ni 
veis de força na Europa, apresentada pela primeira vez na reunião da NATO, em 
junho de 1968, em Reykjavik. Em reuniões posteriores, em 1970 e 1971> os Minis- 
tros da NATO afirmaram que uma Conferência de Segurança Europe-ia poderia ser 
útil apenas no caso de fazer-se antes progresso na redução de forças na Europa 
e num acordo sobre Berlim. 

Os países do Pacto de Varsovia rejeitaram a idéia de condições previas 
para a realização da conferência, mas Brejnev demonstrou surpreendente flexibi- 
lidade quando, no XXIV Congresso, mencionou a redução dos níveis de forças como 
uraa tarefa necessária e, num discurso em 14 de maio de 1971» disse que tinha che 
gado a ocasião de iniciar as negociações. As nações da NATO saudaram o anuncio, 
mas os soviéticos nao se apressaram em começa-las. 

Por que todas essas evasivas? Para os EUA, ha muito tem sido um interes 
se nacional vital, partilhado pelas nações da Europa Ocidental, que estas na 
çoes permaneçam livres e seguras. A NATO, a expressão organizada deste interes- 
se, era essencial ao tempo de alta tensão oom a URSS. Agora o problema e como 
adaptar a NATO, antes que o apoio publico desapareça, a fim de que ela ainda pro 
porcione segurança e, ao mesmo tempo, seja utii em levar a Europa am direção a 
acordos políticos que proporcionem, afinal, uma base melhor de segurança. 

Os objetivos soviéticos na Europa sao o oposto: conseguir a eventual re 
tirada de poder militar norte-americano, encorajar as nações da Europa Ociden - 
tal a perderem interesse na NATO, mante-las fracas e divididas, e leva-las a um 
"status" neutro^impotente e controlado. Este ultimo objetivo a log-ar.chamado 
de"Fihlandização" por alguns observadores, nao e proclamado publicamente, a a-\o 
ser por inferencia. 

Outro grupo de motivos e mais imediato e mais modesto: manter a Europa 
Oriental dentro de sua orbita,através da aceitação ocidental do "statu quo", in 
clusive a Republica Democrática Alemã. Esse foi c principal objetivo do acordo 
cora a Republica Federal da Alemanha e da decisão de realizar conversações sobre 
Berlim. 

0 primeiro teste e Berlim. Se for encontrada uma solução satisfatória , 
então os tratados da Alemanha Ocidental com a URSS e Polônia serão ratificados; 
as regociações sobre níveis de força e a conferência de segurança européia pro- 
vavelmente se realizarão, e a Europa poderá desfrutar uma relativa estabilida - 
de, desconhecida desde a 2? Guerra Mundial. 

No Oriente Médio, as antigas potências imperiais, Inglaterra e França, 
perderam quase toda influência, deixando os Estados Unidos e União Soviética nu 
ma situação de direta rivalidade. 0 envolvimento dessas duas potências,em lados 
opostos do conflito arabe-israelensej.nao so acentuou sua rivalidade, como  tara 
bem injetou um risco de guerra em cada estagio daquele conflito. 
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Grande parte do perigo no Oriente Médio adveio da falta de limites cla- 

ramente definidos entre os dois sistemas de aliança. Os EUA tinham compromisso 
com a Grécia e a Turquia, como membros da NATO, e um compromisso mehos definido 
para a defesa do Iras Mas os soviéticos, embora melhorando suas próprias rela - 
çoes com esses paises, contornaram-nos para penetrar no Mediterrâneo Oriental e 
no mundo árabe, onde tinham estabelecido fortes posições militar e política. 
Transformaram aquela região que, durante décadas, estivera sob a influencia oci 
dental em outra de competição aberta, na qual o "momentum" da sempre crescente 
presença soviética ameaçava as posições ocidentais estabelecidas. 

A advocacia pelo Kremlin da causa dos Estados areabes radicais nas dis- 
putas arabe-israelense e interárabes tinha um propósito: levar a União Soviéti- 

ca ao Oriente Médio e mantê-la Ia. As políticas dos EUA de apoiar Israel, man - 
ter amigos árabes e tentar promover um acordo arabe-israelense tinham uma serie 
de motivos,mas a meta principal era deter o avanço do poder soviético na região. 

Deseja o Governo soviético um acordo no Oriente Médio? E uma pergunta 
freqüentemente feita. Publica e privadamente, os representantes soviéticos tem 
dado uma resposta afirmativa. Mas a União Soviética esta determinada a nao ser 
flanqueada no lado árabe. Deseja manter sua presença militar no Egito, para pre 
servar uma relação que mantém aquele pais voltado para Moscou em busca de armas 
e orientação política. 

Por muito que Moscou deseje a abertura do cana] de Suez, por suas pró- 
prias razões, não pretende ver o êxito dos Estados Unidos em removerem a prin - 
cipal razão para a dependência do Egito em relação a União Soviética - a conti- 
nuação da disputa arabe-israelense. 

0 "affair" arabe-israelelnse, contudo, nao e a única peça em exibição no 
teatro do Oriente Médio. Alhures, na região, o Kremlin vtm  também afirmando seu 
interesse e presença. Na área do golfo Pérsico, os soviéticos tem combinado uma 
relação de cooperação com o Irã com o continuo patrocínio do inamistoso vizinho 
deste,o Iraque, que tinha um potencial revoliicionario entre os pequenos emiratos 
árabes no golfo. Não deram qualquer indicação de que o poder soviético iria. de 
c\lgum modo,penetrar no golfo, quando o poder britânico empreendesse sua retira- 
da final antes de fim de 1971> ««as não ha dúvida quanto ao real interesse sovie 
tico. Uma modesta penetração na industria petrcJlfera do Oriente Wedio  as vi- 

sitas de unidades navais sovievicas ao aceano indico e ao golfo Pérsico sao nfâ 
is uma comprovação disto. 

No centro da equação asiática esta a China, uma grande potência em vir- 
tude de seu tamanhe 2 de sua capacidade nuclear. Em seguida a China, ha o Japão , 
possuindo uma força econômica que faz dele, potencialmente, uma grande potência. 
Nos dias em que o Japão era um pupilo dos Estados Unidos e a China um aiiado 
subalterno da URSS, a teoria do mundo bipolar tinha alguma relação com as rea 
1idades da política de poder na Ásia. Agora, a URSS e a China travam uma guerra 
fria. Mais importante, enfrentam-se em hostilidade armada, ao longo da maior 

fronteira terrestre do mundo. 

Nesta situação, é bom assinalar que a política de "detente" na  Europa, 
por parte da União Soviética,ajudou-a a concentrar forças militares maciças na 
fronteira chinesa», para compeli-la a negociar sobre as disputas de fronteira , 
sob ameaça de guerra» e manter esta pressão indefinidamente. 

A China, por sua vez, não se podia sentir segura enfrentando ameaças mi 
litares dos russos ao Norte e dos norte-americanos ao Sul; assim, quando ficou 
claro para Pequim que os americanos estavam deixando o Vietnam^  os Estados Uni 
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dos passaram a ser consicterad os como um possível contrapeso para o inxmigo ao Mor 
te e para um Japão renascente. A decisão norte-americana de aceitar a China comu 
nista como uma realidade da vida internacional ha muito devia ter sido tomada. 

Em outras partes da Ásia, as políticas americana e soviética, estão em 
conflito, mas não no velho sentido de uma guerra fria bilateral. A URSS gostaria 
de ver um enfraquecimento dos laços dos EUA com o Japão, mas o Japão nao e um 
vácuo tipo "Terceiro Mundo". Os soviéticos tem tido pouco sucesso, seja nas tran 
saçoes econômicas que ofereceram,ou nas atividades do Partido Comunista japonês. 

Desde a guerra Índia-Paquistão, em 1965, a União Soviética e os Estados U- 
nidos tem tido políticas quase paralelas, tentando manter uma boa posição com am 
bos os lados e desencorajar a renovação da guerra. Mas a China esta também no 
quadro,como amiga do Paquistão e como inimiga potencial da índia. Os Estados Uni 
dos preferiram não promover um armamento em larga escala da índia, e a União So- 
viética tornou-se seu principal fornecedor, ganhando correspondentejnente em in - 
fluencia. 

Quando a crise do Paquistão Oriental explodiu em violência, na primavera de 
19715 essas tendências se acentuaram. A China expressou seu apoio ao Governo pa- 
quistanense. Os EUA perderam influência, na índia, porque se recusaram a condenar o 
Paquistão e cortar a ajuda. A URSS sacrificou sua posição na Paquistão, a fim de 
aproveitar a oportunidade de tornar-se o principal patrono e apoiador da índia, 
uma posição que foi formalizada e projetada para 20 anos, por um tratado assinado 

em 9 de agosto de 1971• 

Foi essa medida, vindo logo após o tratado egípcio-soviético de 27 de maic^ 
um sinal de uma nova política soviética? Fez relembrar uma proposta anterior so- 
viética para um sistema coletivo de segurança dos Estados asiáticos, incluindo a 

URSS e, presumivelmente, voltado contra os EUA e a China. 

Grandes incertezas existem em ambos os países em relação ao futuro de suas 
relações. Os Estados Unidos não encontraram um substituto para sua política  de 
20 anos de contenção do poder soviético. A Doutrina Nixon e as varias mudanças 
que introduziu são parte da busca de uma nova política. Na União Soviética,    a 
liderança esta também onerada pelo passado e tateando em relação ao futuro. 

Ambos os lados parecem agora aceitar a proposição geral de que a guerra em 
grande escala não e um proposição racional. Ambos sabem que o uso da força em ms 
nor escala não pode ser evitado. Sabem também que tem um interesse comum em man- 
ter a violência dentro de limites seguros, mas nao tem conseguido encontrar mãos 
de faze-lo. 

A União Soviética, apesar da segurança inerente a sua força, e capaz de 
ação violenta. É perturbada pelo velho pesadelo do cerco, agora numa nova forma 
capitalista-comunista. Dentro do mundo socialista, tão central a sua visão do fu 
turo, sua antiga dominação incontestada tem sido desafiada por sectários da di - 
reita (Iugoslávia) e da esquerda (China) (l). Uma ação militar contra qualquer 
dos dois, com todos os seus perigos para a paz mundial, nao pode ser excluída. 0 
novo papel soviético de potência global poderá trazer envolvimentos que possam 
ser considerados como interesses vitais, uma situação que combina inflexibilida- 
de com um alto risco de guerra. Nem tampouco e impossível que os Estados Unidos, 
se acharem que estão sendo expulsos pelos soviéticos de áreas consideradas de vi 
tal importância, recorram a força sob o fundamento de que "e melhor agora do que 

mais tarde." 
J  
(l) Melhor dizendo "mais a direita" e"mais a esquerda", usando-se a URSS como re 

ferencia. 
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Trabalhando na outra direção, esta a tendência de ambos os paises em verem 
a confrontação direta como se afastando do lugar central em suas respectivas no 
liticas externas. 0 Japão e a China, e talvez uma Europa Ocidental unida, estão 
chegando ao palco, como atores principais. Os paises do "Terceiro Mundo" prova - 
rao que estão alem do controle de potências de fora, ou que nao vale a pena lu- 
tar por elas. 

Finalmente, com a passagem do tempo, os problemas mudam. A dificuldade   e 
que a União Soviética e os Estados Unidos, sendo em grande parte sociedades paro 
quiais e auto-suficientes, talvez sejam os últimos a reconhecerem a mudança. * 
(JB, 24 Out 71) 

E indiscutível que, após mais de 25 anos decorridos do termino da II Grande 
Guerra, período em que o mundo encerrou-se em dois blocos antagonicos^liderados 
pelos EEUU e URSS respectivamente - e em que o pensamento dominante era do tipo 
"o lado oposto apoia, sou contra; e contrario, eu aprovo", grandes alterações sao 
visíveis. 

De todos os lados, surgem contestações ao fato consumado da liderança bi— 
polar, com a colocação por parte dos paises "alinhados" dos seus interesses na- 
cionais acima dos do bloco. Em Moscou, por motivos óbvios, o fato provoca perple 
xidade maior, ensejando respostas típicas como a "doutrina Brejnev". 

Inegavelmente que a emergência da China Popular como um terceiro interlocu- 
tor valido assume importância decisiva na busca de um novo equilíbrio, principal^ 
merte quando Mao Tse-Tung ou Chou En-Lai se despem das motivações meramente ideo 
lógicas, a fim de seguirem caminhos maio pragmáticos nas relações internacionais. 

Como outros fatores de peso coloca-se o poderio econômico do Japão e d" 
RFA, passível de se transformar em poderio militar em prazo nao .a,-to long-). 

Tudo isso determina uma revisão, que se percebe, da Grande Política. Par5, 
as duas super-potencias e a hora do "pare e pense", da analise da situação mun- 
dial para definir novas diretrizes e rumos, mais consentaneos com a realidade pre 
sente. 
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■ 2. MOVIMENTO RELIGIOSO 

a. ASSUNTOS GERAIS 

l) "Conferência Regional Latino-Americana da Missão — COLAM", no Chile - 0 "In- 
forme Editado Contem Acusações ao Brasil e Procura Promover a"Experiência Chi- 
lena" -- Manifesta Tomada de Posição Marxista da Parte dos Padres Oblatos - No 
Brasil, Trabalho Desenvolvido nos Conselhos de Cristandade, Movimento Famili- 
ar Crxstao, Movimentos Juvenis, Operários e Adultos, na Formação de Lideranças 1 
Leigas e junto as Empregadas Domesticas - Cuidado em nao se Engajar nas Estru— 
turas e Obras Paroquiais - No Chile, a "Conscientização Política de Conjuntos 
de Jovens" 

De 25 a 31 Jul 71 realizou—se, em Santiago do Chile, o primeiro encontro da 
Conferência Latino-Americana da Missão, da Congregação dos Missionários Oblatos 
de Maria Imaculada, com a participação de delegados do Peru, Brasil, Paraguai, Chi 
le, Argentina e Uruguai, alem de observadores da Conferência Geral da Missão e da 
Conferência Sulamencana de Provinciais - COSA,. 

Os temas tratados e suas conclusões mostraram-se estranhamente afinados com 
os "slogans" e plataformas do comunismo internacional, sendo evidente a tentativa 
de promover a "experiência socialista" do Presidente ALLENDE, no Chile, e de dene 
grir os demais governos latino-americanos. No Brasil, existem representantes da 
Ordem dos Oblatos em Sao Paulo, Uberlândia e Belém., 

Do "Informe" editado pela COLAM, destacam-se os seguintes trechos: 

* Trabalharam conosco, para tomar mais critica é progressista nossa busca de 
critérios para uma informação realista e concreta ,. <. os leigos expertos e mili- 
tantes operários cristãos compromentidos „-,: Alberto Gonzsles, Presidente do MOAC 
do Chile (l) e militante do MAPU; Paulo, pastor metodista, exilado brasileiro no 
Chile; Júlio Silva, dirigente político do MAPU, deputado; Francisco Lopez, teó- 
logo leigo uruguaio, professor na Universidade Católica do Chile; grupos campone 
ses dos núcleos "Ministro Tnvelli" e "Las Mercedes"-, 

Fomos orientados (na visita aos núcleos da Reforma Agraria) pelo "relaçoes- 
publicas" da "Corporação da Reforma Agraria", Senhor ARISTIA„ * 

* PERU: Situação religiosa e atitude da igreja. 

.0. Começa a sentir-se uma corrente de seculanzaçao. As mudanças çprísepre 
tendem levar a cabo, e que ja se realizam, influem na consciência do povo cris- 
tão, dando-lhe possibilidades de uma maior responsabilidade social, tirando-o da 
sua marginai!zaçao e do seu mundo religioso alienante (grifo nosso). 

Inclusive para os sacerdotes, sobretudo os estrangeiros, isso se torna parti^ 
larmente difícil, ja que, enquanto nossos povos se dirigem para um socialismo la- 
tino-americano, nos, que viemos de paises capitalistas superdesenvolvidos, esta- 
mos cheios de preconceitos e de suspeitas o Impõe—se para nos uma mudança profun- 
da e radical; como primeira necessidade, assinalamos a urgência de um conhecimen 
to aprofundado e sistemático dos aspectos econômico, filosófico, social, etc, do 
marxismo e do socialismo (grifo nosso). 

Tradicionalmente, a Igreja hierárquica, no Peru, esteve sempre aliada aos po 
deres governantes^ Hoje, diante da Junta Militar, a hierarquia guarda a mesma a- 
titude, calar, o que quer dizer aprovar com o seu silencio. 0 único grupo da Igre 
ja que dialoga realmente, criticando, apoiando ou protestando, e o grupo sacerdo- 

(l) Faz parte do MMTC, Organização filo-comunista.  Vide CI-SI, Set 71, fl J.l«9 
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tal ONIS, do qual fazem parte vários Oblatos. * 

* PARAGUAI 

0 Paraguai e, praticamente, o único pais da America Latina que vem mantendo, 
ha muitos anos, o valor da moeda (guarani). Como explicar esse fenômeno, levan— 
do-se em conta que ali quase não existe mfraestrutura econômica e a industria e 
insignificante? Somente através dos fabulosos empréstimos dos EEUU, com a conse- 
qüente entrega do pais ,-.. 

0 ensino que se administra no Paraguai e do tipo tradicional e fechado: a me 
morização como sistema, uma cultura burguesa e alienante, que apenas serve para in 
tegrar os indivíduos no sistema, fazendo deles seus fieis servidores. No meio ru 
ral, contudo, existe reação contra esse ensino oficial e se tenta criar uma auten 
tica educação popular. A Ação Católica Agraria criou ligas camponesas que sao ver 
dadeiros grupos de conscientização (l). Sao muito perseguidas pelo Governo e pe- 
la Policia. * 

* ARGENTINA 

A reação do povo e, em primeiro lugar, de frustração, ja que, uma vez mais, 
foi enganado. Sobretudo o povo argentino, que e peronista em sua imensa maioria 
e, porque não se quer reconhecer essa realidade, ha quinze anos e prescrito e mar 
ginalizado, negando-se-lhe. o direito a existência política. Essa frustração con- 
verte-se em rebeldia e os levantes populares, na ARGENTINA, são cada vez mais fre 
quentes. Principalmente do povo do interior do Pais, que se sente roubado e ab- 
sorvido impunemente pelo grande monstro que e a cidade de Buenos Aires (2). 

Nestes últimos cinco anos, três presidentes militares passaram pelo poder, 
eleitos por eles mesmos e pela força que retiram do fato de ser militares. 

É muito forte o processo de secularizaçao do povo, embora permaneçam muitas 

praticas religiosas tradicionalistas nas zonas rurais do interior. Na Igreja, po 
dem crtar-se três grupos: os tradicionalistas, pouco numerosos, mas muito agress^ 
vos e rebeldes; os conciliares inovadores, a grande maioria; os revolucionários 
cristãos, uns poucos bispos, muitos sacerdotes e leigos, que buscam uma autentica 
síntese entre a fé e a vida, a Igreja e o mundo, comprometendo-se no processo de 
mudanças e transformação da sociedade argentina, a partir do ponto-de-vista e ati 
tude dos pobres e oprimidos. Entre estes últimos, destaca-se o "Movimento dos Sa- 
cerdotes do Terceiro Mundo", que reúne cerca de 400 sacerdotes. Alguns Oblatos 

integraram-se ao Movimento. (3) 

A hierarquia eclesiástica, seguindo sua tradicional trajetória, continua alia 
da e dando complacente apoio ao governo. Seu obsequioso silencio diante de uma 
legislação que vem cerceando os direitos fundamentais da pessoa humana, um após ou 
tro, reafirma a imagem de uma Igreja nao-servidora dos pobres, mas domesticada e 
servi1 diante dos poderosos. * 

* URUGUAI 

Desde há muito tempo ê um país leigo (separação da Igreja e Estado), conhe- 
cendo e vivendo, portanto, uma purificadora secularizaçao.  Embora a população ca 

(1) Reedição guarani das ligas camponesas de Francisco Juliao? 
(2) Um incentivo à pendenga histórica entre "unitários" e "federalistas". Dividir 

para conquistar.,. 
(3) 0 documento em analise não disfarça sua manifesta simpatia pelo "Movimento dos 

Sacerdotes do Terceiro Mundo". 
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tolica seja numerosa e pratique os tradicionais sacramentos, nao possui praticas 
religiosas populares.  A renovação do concilio teve muito boa acolhida e hoje os 
leigos e os jovens cristãos vivem um compromisso real e autêntico, oferecendo seu 
testemunho e sua fe ao processo revolucionário do Uruguai. 

0 episcopado, em anos anteriores, deu a conhecer varias declarações, denun- 
ciando a situação de injustiça e de repressão desmedida.  Desde o ano passado,  a 
hierarquia guarda silencio. 

0 uruguaio nao acreditava em crise, nunca pensou que poderia chegar até seu 
pais, e a população uruguaia era de classe media, acomodada, burguesa. Diante de 
uma crise tao profunda, radical e rápida, sua frustração é grande e sua reação é 
extremada. Hoje se defende, como saída, ou uma ditadura de direita, num modelo 
neo-capitalista, embora o pais se converta em colônia do imperialismo (grifo nos- 
so), ou uma revolução total e socialista. 

... A mentalidade e a esperança de um socialismo libertador latino-americano 
e autóctone e o que aglutina e entusiasma a juventude trabalhadora e estudantil, 
a massa operaria e o povo em geral (a respeito da "Frente Ampla" e "Movimento 26 
de Março", que se oporiam a "ditadura e a repressão ate então desconhecida  no 
país"). * 

* BRASIL 

A partir do golpe de Estado de 1964 (l), o regime militar preocupa-se em for 
talecer as estruturas econômicas capitalistas^ Tratar-se-ia de capitalizar o Es- 
tado, para poder distribuir benefícios depois. Todas as leis e decisões econômi- 
cas dependera do Governo Central, de acordo com a Constituição. Na realidade, lo- 
grou-se um aumento da taxa de produção (PNB) em 10^. As características fundamen 
tais dr atual orientação econômica são: o Governo realiza obras - estradas, por- 
tos, navios, ferrovias - estatiza o petróleo, a eletricidade, etc. Tudo se faz 
por obra e graça dos tecnocratas, e a solução pelas estatísticas e os números. 

Nas áreas de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, assiste-se a um progresso econô- 
mico desumanizante, de puro lucro e, por cima de tudo, de capitais estrangeiros 
e para beneficio deste.  0 próprio Garrastazu afirmou isso, quando disse "0 país 
vai bem, mas o povo esta mal".  A migração do campo para a cidade é maciça, de Nor 
te a Sul, em busca de trabalho, habitação, assistência medica, educação... Daí de 
correm as inúmeras favelas, a miséria, a fome, etc. 

Poderia definir-se o regime militar brasileiro por sua astucia e inteligên- 
cia, ao disfarçar-se de popular, nacional e ate mesmo revolucionário, escondendo, 
assim, sua verdadeira identidade opressiva, ditatorial e imperialista.  Esta a sua 
tática: 

- Campanhas intensivas para criar, no povo, uma mentalidade nacionalista, 
através dos meios de comunicação de massa e, sobretudo, pelas aulas de "Mo- 
ral Cívica" (Moral e Civismo) transmitidas a todos os níveis de ensino por 
professores militares; 

- Inculcar na população e na juventude a necessidade do serviço militar e 
de defender as Forças Armadas; 

- Suscitar cruzadas pela defesa da soberania nacional, como no problema do 
mar de 200 milhas, etc; 

- Convencer o povo de que o mais importante e o fundamental e o progresso 

(l) Jargão do MCI para referir-se a Revolução de Março. 
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econômico, preterindo o político, o ideológico e o social. Disso advemaaten 
çao concentrada nos preços do café em Londres, na introdução de automóveis 
nacionais na Europa, etc; 

- 0 governo militar começou a lançar mao da linguagem da Igreja e dos gru- 
pos mais avançados, para capitalizar, a seu favor, a simpatia do povo.  Fala 
de "conscientização", de promoção do indivíduo e da comunidade, de campanha 
de alfabetizaçao.(l) ...  A realidade e muito atroz:  o governo nao permite 
dialogo, corta toda e qualquer comunicação entre as classes sociais, entre 
as divers .s raças, entre brancos e negros,entre estrangeiros e brasileiros/2) 
... Esforça-se para criar um orgulho nacional, mas nao cria nem permite uma 
atitude critica e de analise dos problemas do povo.  Todas as suas campanhas 
de conscientização e alfabetizaçao ficam no papel e na burocracia; (3) * 

- Todos os partidos políticos tradicionais foram eliminados e o governo 
criou dois outros, artificialmente, um da situação e o ntro de oposição.Nao 
ha liberdade de imprensa, nem de expressão.  Pelo AI-5 estão proibidos todos 
os grupos de reflexão e de conscientização que nao sejam controlados pelo Es 
tado.  A censura excessiva e o controle policial matam toda a criatividade, 
toda a cultura popular livre e autentica do povo. 

No Brasil deu-se a fusão das culturas humanas e religiosas dos indígenas pri 
mitivos, dos portugueses colonizadores e dos escravos negros africanos.  Dessa fu 
sao, nasce uma religiosidade popular mui peculiar, de manifestações diversas, mas 
tendo um fundo comum:  animismo, espiritismo, protesto contra a miséria e a dor 
r.traves de uma fuga para "o alem", sempre mesclado com formas do culto católico, 
sua expressão de religiosidade. 

Por outro lado, a Igreja Católica, sua hierarquia, casada com o governo do mo 
monto, representou sempre ums força conservadora e triunfalista. No Brasil, a ob 
sessão de bispos, religiosos, etc, tem sido os colégios católicos de cultura bur- 
guesa e estrangeirizante, destinados apenas as classes favorocid.-.s. Pode afirmar- 
se que a Igreja Católica nunca entrou, realmente, em dialogo com a alma e o cora- 
ção do povo brasileiro, dai a existência de um abismo entre a Igreja e o povo.(4) 

Pode dizer—se, também, que nao existe pastoral de conjunto, ja que cada bis- 
po se considera Papa em sua diocese, e cada pároco, em sua paroqui 
grande individualismo e a anarquia. 

Reinam  um 

0 culto católico nao chega ao pove, para ser interpretado e para conscienti- 
za—Io, ja que e todo ele uma expressão e uma estrutura européias, alheias a nossa 

realidade... (4) * 

(1) Os comunistas e seus aliados investem contra o  Brasil naqueles pontos em que 
se sentem derrotados e em que vêem a tremenda explosão do mais legitimo nacio 
nalismo brasileiro. 

(2) As esquerdas inventam as mentiras mais deslavadas, com esta em que o Brasil, 
conhecido universalmente como hospitaleiro e amigo, aparece manchado pelo la- 
beu do racismo e da xenofobia. 

(3) 0 êxito do MOBRAL é indiscutível. 
(4) Aqui, os Oblatos se lançam contra a Religião, t-ntando destrui-la. Ou melhor, 

seria a autodestruiçao pregada pela linha "Li Wei Han" (Vide CI-SI, Abr 70, Fl 
l.l). Menos mal que reconhecem seu insucesso. 0 povo da America Latina, de ar 
raigada convicção católica, nao aceita a mensagem dos falsos profetas. Dai a 
confissão da minoria marxista do clero de que existiria um abismo entre o po- 
vo e a Igreja; mas nao a Igr<j;' de Cristo, e sim aquela baseada em Marx, que 
esses falsos cristãos tentam impor. 
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* CHILE 

O Chile estreou, nos últimos meses, uma experiência original e única no nos- 
so continente:  o socialismo, desejo do povo, estabelecido por votação popular. 
Para compreender essa nova situação, e preciso levar em conta o que foi realizado 
pelo governo denocrata-cristao anterior, que deu inxcio a numerosas reformas que 
hoje  o aprofundam e chegam a sua culminância.  As realizações do atual governo 
da Unidade Popular, no campo econômico, sao: 

— A nacionalização das riquezas básicas:  salitre, cobre, carvão, aço.Para 
nacionalizar o cobre, foi preciso mudar o artigo 10 da Constituição Política. 

— A estatizaçao dos monopólios:  industrias têxteis e bancos privados, a 
fim de redistribuir o credito. 

— Serias tentativas para substituir o sistema capitalista por um socialis- 
mo chileno. 

— Para o povo, isso se traduziu em aumento do poder aquisitivo, reajuste 
de 100% dos salários e pensões; congelamento e controle dos preços; seria ten 
tativa para aumentar a produção e criar fontes de trabalho, com o fito de uma 
participação maior dos trabalhadores nas empresas, mediante comitês de produ 
çao e vigilância, (l) 

No aspecto social, o governo popular pede e exige uma participação maior dos 
trabalhadores em todos os níveis de decisão política e social.  Tenta—se, alem 
disso, criar c afirmar um maior sentido da classe proletária e, para suscitar sua 
responsabdlidade na condução da economia, colocam—se diante dela desafios de pro- 
dução e metas precisas a alcançar. 

Continuam funcionando todos os partidos políticos e existe liberdade de im- 
prensa e de opinião. (2) 0 governo popular e formado por um pluripartidismo de 
esquerda: partidos socialista, comunista, radical, social-democratico, API e "Mo 
vimento de Ação Popular Unitário - MAPU". Ultimamente, formou-se a esquerda-cris 
ta, que se decidiu pela construção de um Chile socialista. Existe um sentimento 
de orgulho pelr. tradição política democrática do povo: as Forças Armadas respei- 
taram o resultado eleitoral e o processo político desenvolveu-se sem grande c^erra 
mamento de sangue. 0 povo valoriza a luta política, que assume importância para 
ele. 

Existe, todavia, muita passividade no povo e ha o perigo do dogmatismo e do 
sectarismo dos grupos triunfantes. Nao ha, tampouco, o conhecimento pleno e deta 
lhado dos planos do governo, o que semeia desconfiança. 

0 fato de que haja mais trabalhadores na gestão publica e de que se de o mai 
or destaque a participação dos trabalhadores vai gerando uma expressão proletária 
da cultura. Nota—se o esforço para criar uma cultura popular e para acelerar a 
conscientização política, sobretudo apresentando os valores do Homer) Novo, atra- 
vés da batalha da produção e das campanhas de trabalhos voluntários, antialcooli- 
cas, antidrogas e antiprostituiçao.  Trata-se de por em destaque valores culturais 

(1) Na verdade, o que os jornais informam e uma terrível crise econômica, em que 
a população, a exemplo do que ocorre em Cuba, nao encontra sequer os necessá- 
rios alimentos para comprar. Quanto aos gabados "comitês de produção e vigilan 
cia", nota-so o ranço do totalitarismo e do policialismo da pior espécie, ba- 
seado na delação de patrões por empregados e entre estes. 

(2) Nao condiz com o que a imprensa esta publicando. 
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do. povo, ate agora adormecidos ou sujeitados pela pressão burguesa e capitalista. 

Encontram-se grandes dificuldades em vista das heranças dos regimes anterio- 
res; da mentalidade legalista, da passividade, da ignorância e, agora também, da 
falta de objetividade e partidarismo da informação transmitida pelos meios de co- 
municação de massas (l). 

0 povo chileno, tradicionalmente religioso e católico, sente, como nenhum ou- 
tro no continente, o impacto do atual processo revolucionário. Ja antes, com aex 
periencia da democracia-crista no poder, o povo fora tomando consciência de sua 
rnsponsabilidade e possibilidades como ator, no mundo e na reconstrução da socie- 
dade. Hoje, porem, assume posições com mais clareza, dentro de um novo e funda- 
mental matiz: descobrir e viver mais plenamente, no socialismo, os autênticos va- 
lores cristãos e do Evangelho (2). Uma clara manifestação disso e a preocupação 
e a integração no mundo dos sacerdotes e dos militantes cristãos. Pode afirmar—se 
que ha um despertar, uma revitalização do compromisso cristão com os trabalhado- 
res, com os mais pobres, com os que buscam uma sociedade mais justa e humana. 

A hierarquia também vai tomando posição, mas nela se nota (salvo honrosas ex 
ceçoes) ambigüidade, medo e suspeitas. Esta demasiadamente aliada e influenciada 
pela democracia-crista.'..'. Isso se choca com grande parte do claro e, sobretudo,com 
os militantes cristãos dos movimentos especializados. É preci íO notar, também, 
que, como e lógico, nem todos os cristãos se sentem identificados e comprometi — 
dos, ha os de classe media e alta que se radicalizam, assumindo atitudes antimar- 
xistas (grifo nosso) e antimudanças de estruturas. * 

Continuando, o documento define a ação dos Oblatos em cada um dos países con 
siderados.  Destacam—se os seguintes trechos: 

* BRASIL 

1) Sao Paulo — 0 trabalho dos Oblatos desenvolve—se em três paroquias, uma das 
quais da classe media e alta, e duas suburbanas. Participajr. de um movimento de 
criação de comunidades com uma equipe de sociólogos, econo.T.st.'s e psicólogos (3) > 
os quais fomentam e assessoram comunidades e cooperativas. Alguns Oblatos traba- 
lham também nos cursilhos de cristandade e nos movimentos juv ni£ (grifo nosso). 
No trabalho pí.roquial, se buscam formar lideres leigos (gn'.'o nosso) com vistas a 
promoção humana e social. É muito dificil trabalhar com grupos de conscientiza- 
ção ou de comunidades de base, ja que existe um estreito controle policial (grifo 
nosso). Na reunião anual da província, concordou-se na dedicação maior possível 
ao trabalho com os pobres, isto e, os pobres materialmente em seu sentido lato. 
De fato, ja se esta trabalhando com as empregadas domesticas (grifo nosso). 

2) Uberlândia — Os Oblatos trabalham aqui principalmente na zonr rural, em paro 
quias e escolas. Existem, atualmente, 8 centros em que se procurou a criação de 
comunidades responsáveis e adultas, capazes de subsistirem sem a presença de sa- 
cerdotes.  Trabalha—se também nos cursilhos de cristandade e no Movimento Famili- 

(1) A usual contrr.diçao das esquerdas nos países que procuram conquistar: querem 
que as Forças Armadas sejam "legalistas" para nao se oporem a seus movimentos 
e criticam  o povo por nao ser radical na implantação do marxismo. 

(2) 0 eterno cavalo de Tróia do MCI: dialogo e/ou simbiose marxista-cristao. 

(3) E preciso estar alerta quanto aos maí-xistas conduzirem suas campanhas sob ba- 
seus pseudo—cientifica.--, apresentando seus doutrinadores conjo especialistas em 
diferentes ramos de atividades. 
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ar. Cristão (grifo nosso). 

3. Belém — Iniciou-se em 1968. No princxpio, havia o contrato de dois sacerdo- 

tes com o bispo, para trabalharem em paroquias, enquanto dois outros promoviam mo- 
vimentos operários, de jovens e de adultos (grifo nosso). Logo se verificou que a 
única maneira de obter penetração junto ao povo era aceitarem todos o trabalho pa 
roquial. Desde o primeiro momento, porem, houve muito cuidado em não se engajar 
nas estruturas e nas obras paroquiais. Para isso, se resolveu viver numa casinha, 
como as outras longe do templo, e começar a conviver com o povo e a trabalhar ma 
nualmente (grifo nosso). * 

* CHILE 

... Podemos dizer que ha três tendências entre os Oblatos do Chile: 

- Grupo "A" - ,  

- Grupo "B" -   

- Grupo "C" — Outros - entre eles os Oblatos jovens com uma fe profunda no 
Cristo da Historia e com uma teologia renovada e uma sensibilidade para entender 
que as estruturas sócio—econômicas capitalistas mantém os homens do CHILE aliena- 
dos e incapacitados para formar um ambiente justo e fraterno, que lhes permitiria 
descobrir o sentido integral de suas vidas — abandonam completamente o contato 
com as tarefas evangelizadoras, as quais antes se entregavam, para dedicar-se di- 
retamente as tarefas temporais, ao trabalho de libertação c humanizaçao dos homens 
e das estruturas. Dedicam—se a trabalhar manual ou profissionalmente o dia todo, 
acompanhando os seus companheiros de luta, a fira de fazer com que descubram a di- 
mensão política do seu trabalho ou se entregueiP a um labor conscientização li- 
bertadora em alguns organismos de promoção. Um grupo dedica-üe a conscientização 

política de conjuntos de jovens (grifo nosso). 

Vários elementos deste grupo tem militancia. política &v um determinado parti 
do: libertar, humanizar e evangelizar. * 

Continua o documento: 

* Alem das inúmeras características propri is qu^ fazem de cada pais um caso, 
parece-nos que, neste momento, a divergência maio profunda e a opção tomada face 
ao (problema) econômico e ao político (grifado no original). 

1-0 "statu-quo" 

Um grupo de países pretende reformar . fortalecer o sistema capitalista 
ou neo-capitalista, adotando o sistema capitalista ou métodos e receitas desenrol 
vimentistas: uma economia a serviço e em função do lucro e da ganância que favo- 
rece os grupos oligarquicos; uma economia idealizada e planejada nelos tecnocra— 
tas 2  os assessores do imperialismo e seus satélites (grifo nosso). 

2 — Via socializante 

Outro grupo de povos que buscam a libertação, a independência econômica 
interna e externa, a soberania nacional sobre as riquezas básicas, e a justiça so 
ciai através de um socialismo latino-americano, autóctone e humanista. 

Ha sinais proféticos que, na situação atual, calaram fundo na alma reli- 
giosa do povo latino-americcino. 

Por um lado: Fidel, "Che" Guevara, Camilo Torres. 
Por outro lado: grupos de cristãos que desejam uma fe comprometida com a 

luta em favor da libertação.  Para eles, os documentos de Vaticano II e as conclu 
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soes de Medellin foram uma contribuição luminosa. 

De um anexo, que constitui o capitulo sexto do docu-ento, de autoria de Al- 
berto Gonzalez, "dirigente nacional do MOAC e militante MAPU" (l) e sob o titulo 
"Os cristãos e o socialismo no Chile", consta: 

* 0 triunfo da "Unidade Popular" no Chile, o fato de um governo socialista 
no poder, nao e fruto do acaso, nem acontecimento fortuito.  E o resultado de uma 
grande luta e de um grande esforço.  Desde 1925 que se vinha manifestando, no Chi 
le,  uma frente esquerdista organizada, composta dos partidos comunista e socialis 
ta.  Nao podemos negar o fato objetivo e real de que o triunfo de hoje e o fruto 
do trabalho desses partidos de esquerda.  Em 193i-> ocorreu uma frente popular que 
durou uns poucos meses.  Depois, passaram-se 20 anos de relegaçao e marginal!zaçao. 
Nesse intervalo, ocorreu um grande processo de conscientização da classe operaria. 

Em 1964> assumiu o poder a Democracia-Crista, cercada de esperança nao so do 
povo chileno, mas de toda a America Latina (2). Apresentou—se como uma verdadei- 
ra alternativa entre o capitalismo e o socialismo. Seu fracasso, porem, foi re- 
tumbante, em teoria e na pratica, com a conseqüente frustração de todos os latino- 
americanos (2). Demonstrou a Democracia-Crista ser uma alternativa face ao sócia 
lismo, mas não para o capitalismo, ja qae se trata de uma forma paliativa de capi^ 
talismo desenvolvimentista. 

As forças populares e a revolução nao podem cantar vitoria, ja que se torna 
preciso lutar para superar dificuldades infinitas.  Nota-se uma falta de conscien 
tização da massa popular (3):  não enxerga as metas e os objetivos de uma socieda 
de socialista e, sem os esforços necessários e os sacrifícios que isso implica, 
exige os frutos e as recompensas de uma soei , dade socialista perfeita. A revolu- 
ção é sempre mais difícil depois d; vitoria do que antes,  E preciso reconhecer 
que a dependência dos nossos povos ao imperialismo foi e e absoluta, em todos os 
aspectos:  econômicos, sociais, culturais.  0 poder econômico em quase sua totali 
dade está nas mãos da burguesia.  0 poder político e débil, ja que a unidade popu 
lar é uma aliança pluripartidarista;  03 aliados se fazem apenas como imposição 
tática;  e preciso ver qual será seu comportamento na hora das grandes transforma 

ções. (4) 

Nisso tampouco servem de modelo os peliticc- cristãos.  Porque agora, na ho- 
ra do triunfo, chegam com exigências e pretensões ao poder.  Falo concretamente 
do MAPU, dos cristãos de esquerda.  Confunde-se ainda ideologia com fe crista.Nao 
existe um socialismo cristão, nem tampouco uma "democracia" crista. 

Qual foi a atitude concreta dos cristão-? Os católicos, sobretudo a hierar- 
quia, aliados aos poderosos e aos governos; op protestantes, a margem do processo 
histórico, fugindo do mundo. Existem os cristãos radicalizados, de esquerda, que 
exigem sua parcela no poder, seu dividendo no triunfo. Mas a fe crista nao e uma 
filosofia política, não é uma ideologia. 0 cristianismo nao tem método de anali- 
se próprio, não é uma técnica (5), não é uma dominação, mas sim um serviço.  E 

(1) Vide folha 2.1 do presente capítulo» 
(2) Generalizações normalmente feitas pelas esquerdas dentro de seus interesses. 

(3) Repisa no ponto de reclamar maior radicalismo para acelerar a comunizaçao do 
Chile. 

(4) 0 raciocínio e a forma de expressa-lo são marcadamente marxistas. 
(5) E o que seria filosofia política, ideologia e técnica, possuindo método de a- 

nálise próprio? Nas ausências enunciadas pelo autor, estão implícitas as 

presenças que os marxi.stas atribuem a sua doutrina. 
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este serviço, este compromisso na luta e o de que se necessita. Se o cristão a- 
firüu que tem algo a acrescentar ao homem, a revolução, deve demonstra-lo na pra- 
tica, na ação, no compromisso. E esta e uma etapa de transição, um tempo de emer 
gência; mal iniciamos o estagio preparatório da revolução. E verdade que em oi- 
to meses se fez mais que em oito anos (l), mas o povo ainda nao acompanha as mu- 
danças, ainda não esta preparado para defender o que e seu e para tomar, em suas 
nãos, o destino da sociedade. Alem de existirem estes problemas inerentes ao mo- 
mento político atual: proselitismo dos partidos do governo, prepotência pelo tri 
anfo, sectarismo, etc... Aqui também estaria o combate, o testemunho e o compro- 

misso dos cristãos. * 

Na ultima folha do "Informe", le-se o seguinte: 

* Devido a "situação anormal" em que vivem muitos de nossos irmãos oblatos, 
omitiram-se neste "informe":  nomes, detalhes e elementos prescindiveis. * 

"Guardai-vos dos falsos profetas que vem a vos vestidos de ovelhas e por den 
fcro são lobos rapaces.  Pelos frutos os conhecereis".  (Evanpelho Sao Mateus, 7> 

15) 
A. "Conferência Regional Latino—Americana da Missão", dos padres Oblatos, edi 

tou < "Informe", apresentado neste capitulo, como resultado dos seus trabalhos.Em 
outras épocas, seria de causar espanto o contido nos seus termos. Hoje, passou a 
ser acontecimento comum. 

0 trabalho de infiltração marxista em setores do clero e, infelizmente, uma 
realidade que se constata, como agora, -trave'; de. documentos liberados por esses 
mesmos setores, cuja fraseologia, pontos-de-vista e conclusões sao típicos das po 
siçc s .issumidas pelo MCI. A armadilha mortal de comunismo este em plena atuação, 
na primeira das suas fases: tentai destruir a Igreja - que seria, dentre os seus 
opositores, o natural c o mais forte - porem de dentro para fora, ja que a Histo- 
ria ensinou - e os comunistas bem o aprenderam - que de nada adiantava perseguir 
o Povo de Deus, pois este se fortalecia nc sofrimento. 

Ê preciso, porém, não cair nas garra: da segunda fase da armadilha: de um Ia 
do, nãb se tomar r parcela marxista, porem altamente atuante do clero, como mani- 
festação da própri? Igreja e, do outro, nao se solidarizarem os autênticos Minis- 
tros de Deus com aqueles que se utilizam do Ministério apenas para destruir a Fe, 
inoculando nos povos o veneno da confusão e do marxismo. 

Os Oblatos, no seu "Informe", denegriram o Brasil, seu governo e o seu povo. 
Não se pode admitir a ignorância ou a repetição de noticias ouvidas alhures, pois 
compareceram, â COLAM, delegados do Brasil, isto e, pessoas que vivem no nosso 
país e que, portanto, sabem o quanto é diferente a realidade, daquilo que no exte 

rior foi divulgado. 

É indiscutível o intuito manifesto de apoiar a "experiência chilena", isto e 
o governo marxista de Salvador Allende,  de investir contra os valores democrati 
cos e ocidentais.  \Tem a T^reja e sua hierarquia, acusadas de comprometidas com 

os poderosos e de alienadas, escaparam. 

(l) 0 "mais" de Allende t. seus seguidores equivaj : ao "menos" da democracia auten 
tica e representativa, que respeita o indivíduo dentro do seu contexto fisico, 
intelectual s espiritual-moral, nao o faz.;ndo o joguete de "teorias e métodos 

de análise" oriundos da utopia de Marx. 
-H- * * 
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2) "DENUNCIA", Revista "Cristã", Que se Propõe a "Educar c Conscientizar", Prega 
Luta de Classes - "A Parábola da Água" 

Do numero 22, da revista editada na Colômbia, extrai-se o seguinte: 

— Na capa, composição fotográfica representa cenas de choques de rua, apare- 
cendo tropas e populares em confronto, com o dístico "Do protesto a rebeldia".Sob 
o titulo "Denuncia", a frase: "Condenar, em nome do amor, a violência dos oprimi 
dos não e se fazer cúmplice do ódio violento dos opressores?" 

- fio editorial "Por que 'Denuncia'?", aparece a auto-definiçao da publicação: 

* "Denuncia" e um meio (de informação) juvenil, educativo, conscientizador. 
Seu propósito:  facilitar a tomada de consciência da realidade do homem e do meio 
em que se pretende realizar, para que conscientemente se compronieta numa mudança 
revolucionaria que lhe permita viver, a seus filhos e irmãos, em uma sociedade 
dign." da pessoa humana criada a "imagem e semelhança de Deus", 

... "Denuncia" e uma publicação crista, porque temos consciência de que ser 
nrista< significa comprometer—se totalmente com as angustias do homem que luta ar 
duamente por sua realização pessoal e comunitária. Por isso, nossa posição e de- 
finida, antiimperialista, combativa. 

... Trabalhando nessa linha, "Denuncia" quer questionar essa catequese tradi 
cional quo nos apresentava, desde os primeiros tempos de colégio, um Deus "alheio" 
ao homem, "sustentador do sistema", "protetor dos opressores" e "prometedor de um 
ceu baseado na resignação, na paciência e na negação da pessoa". 

Trabalhando nessa linha, "Denuncia" ensa.L : uma resposta de evangelizaçao cons 
cientizadora, que leve em conta "a situação econômica, demográfica, social e cul- 
tural da America Latina", empenhando-so, como conseqüência, ao "processo de mudan 
ça social exigido pela atual situação de necessidade e injustiça em que se acham 
marginalizados grandes setores da sociedade". * 

Na ultima contra-capa, a "Parábola da água": 

* Era uma terra muito seca.  Todos os que ali viviam tinham grande necessida 
de de água.  Nada mais faziam, alem de procura-ia o dia todo, e muitos morriam 
por não a encontrar.  Alguns, com muita sorte, tinham encontrado c armazenado a— 

.gua.  Estes eram chamados CAPITALISTAS. 

O.s do povo, que nada haviam encontrado, foram ate os capitalistas para pedir 
que, por favor, lhes dessem um pouco de água que tinham armazenado, porque senti- 
am muita sede.  Mas os CAPITALISTAS responderam ao POVO: 

— "Saiam daqui, estúpidos!  Como vamos dar-lhes da nossa água, para que mor- 
ramos nós também de sede? Mas lhes propomos que, se trabalharem para nos, lhes 
daremos água". 

0 Povo, sedento, respondeu: 

- "Está bem". 

Como os CAPITALISTAS eram negociantes muito hábeis, até espirituosos, e ti- 
nham toda a água, organizaram o POVO.  A alguns, determinaram que fossem trazer a 
gua, a outros, que trabalhassem nos mananciais; a outros, na carga e na descarga 
da água num grande deposito que se denominou "MERCADO". 

Então os CAPITALISTAS disseram ao POVO: 
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- "Escutem bem: por cada m-3 de água que tragam ao deposito, lhe daremos uma 
unidade monetária;  mas, para cada m3 que vocês precisem retirar do depósito, te- 

rão de dar-nos duas unidades monetárias.  A diferença de preços será o nosso lu- 
cro,  porque, senão todos morrerão de sede". 

0 POVO, que nem sabia ler, achou boa essa proposta.  E assim, depois de mui- 
tos dias, o deposito encheu e extravazou, porque, para cada m3 que trazia, recebia 
o POVO aponas o dinheiro suficiente para comprar 0,5 m3, e claro então que a água 
se derramou.  Alem disso, os CAPITALISTAS eram poucos e não podiam beber mais que 
o POVO, que era a maioria. 

Quando os CAPITALISTAS viram que a água se derramava, disseram ao povo: 

- "Idiotas, nao vêem que a água se esta derramando? Nao tragam mais, até que 
o depósito esteja vazio.  ESPEREM E TENHAM PACIÊNCIA". 

Então ocorreu o DESEMPREGO. 

Quando o POVO nao recebeu mais o dinheiro que os CAPITALISTAS lhe davam pela 
água que trazia, nao pode mais comprar água, porque não tinha com que a pagar. 

Os monopolizadores de água preocuparam-se muito com isso e enviaram gente por 
toda a parte, a gritar: 

- "Os que tem sede vao ao deposito e comprem água, porque se esta esparraman 
do". 

Os CAPITALISTAS fizeram isso, porque diziam: "Os tempos estão maus. Temos de 
anunciar o produto". 

■íí- ■* -* 

3) A Orientação Nao-Violenta e Suas Ação e Repercussões na America Latina - Os 
"Sim, mas", de Alajuela (l) 

Do Boletim do Serviço Pela Ação Libertadora da America Latina: 

* Revolução sim, mas crista e latino—americana4 
Socialismo sim, mas latino—americano e cristão. 
Cristianismo sim, mas evangélico e latino-americano. 
Democracia sim, mas latino-americana e crista, 
Nao—violência sim, mas latino—americana e evangélica. 

Ouviu—se na Conferência, em Costa Rica, Sobre a Nao—Violência na Libertação 
da America Latina: 

Sao Domingos: "Greve Gorai — Todos os operários em suas casas, para conseguir 
a demissão de um Corunel da Chefia de Policia". 

Guatemala:    "A Igreja muda. Da pregação da resignação a pregação da liber- 
tação" . 

Costa Rica:   "Água para um bairro de marginais. 
- Criar, pelo dialogo, uma consciência entre os responsáveis pela 

falta dágua, 
- Demonstração de massas. 
- Marchas com baldes vazios. 
- Reuniões nos locais dos responsáveis pela injustiça 
- Lavar roupa nos clubes aristocráticos. 

(l) Vide CI-SI Jun 71, folha 2.9 
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— Desobediência civil. 
— Abrir e fechar as válvulas de água. 
Veio um, para explicar por que a água nao vem. Respondemos:  nao 
queremos saber por que nao vem a água, mas sim como vem. 
Convidamo-os a tomar Café, se a água chegar, e lhes ofereceremos 
um enterro solene, se nao chegar". 

1 

Paraguai: "A polxcia ficava admirada com a disciplina de 600 pessoas na pra 
ça publica, protestando em silencio, a chuva e ao sol". 

Argentina:  "Fomentar a honra de ser encarcerado pelo amor a justiça". 

Panamá:   "0 clero reuniu-se depois do golpe de Estado. Editou um documento, 
' reconhecendo o regime como transitório e exigindo respeito pelos 
direitos humanos." 

Equador: "Desfilaram dois sacerdotes em 2 Out, quando estava proibido des- 
filar pela avenida principal. A Igreja, em geral, se cala." 

Bolívia:    "0 regime de Ovando foi derrubado devido a uma greve de fome". 

Uruguai: Umas tantas comunidades cristas buscam "colocar a Igreja na revo 
luçao, para ser um porta-voz profético". 

Colômbia: "Entraram num engenho fechado, para expropriar o açúcar, basean- 
do-se na lei que autoriza a entrada de operários numa fabrica eu 
jos donos nao estão produzindo". 

Porto Rico:"Edificou-se uma capela na linha de fogo em que a Marinha dos EEUU 
costumava fazer exercícios de tiro (l), e mil pessoas invadiram o 
prédio.  Alguns passaram 3 meses no cárcere. Mas ganharam a causa." 

Peru: "Os indígenas construiram suas taperas em ambos os lados da estra 
da. Esse fato prejudicava o turismo, e as autoridades estavam em 
vias de destrui^ as habitações improvisadas, para obrigar os in 
digenas a mudarem-se. Os índios, porem - pelo menos uma parte de 
les - descobriram um artigo da Constituição que proibe a destrui 
çao de qualquer edifício sobre o qual tremule a bandeira nacio- 
nal. De repente, apareceram bandeiras em toda a extensão do tugu 
rio, uma sobre cada barraco." 

Helder Câmara (2): "Alguns escapam da orbita dos Estados Unid^^,^,Ãfi-...li?r>looam 

na órbita da URSS". ■- -- J  J- 'J ' \' 
"No Brasil, a revolução armada gQ^? 3.^^^JialÍ--°m^S^^r i**— 
"Devemos pensar nem tanto no djue Marx disse, mas, n§^qja^dyiarx 
na" 

**■•)(■ 

b.   NO BRASIL 

t 
ca. 

\30-Qylll 
l) Dr"ÃnTonio Fragoso,7Bispo de Crateus^ Fala de "Cristianismo e Rebeldia" - Jus- 

tiça Social Ê o Ma/s Importante: "Nossa Liturgia e Nossa Missa Podem Ser Uma 
Pregação de Ateismo, Se Permanecermos'Indiferentes a Justiça Social" 

Da revista colombiana "Denuncia", n9 22 (3): 

(1) Ilha de Culebra, ao largo de Porto Rico. Vide CI-SI Mai 71, folha 9.13 
(2) A Conferência de Costa Rica, de "Nao-Violencia, propôs, por unanimidade, seu 

nome aos Ministros das Relações Exteriores da Suécia e da Noruega^ para conces 
são do "Prêmio Nobel da Paz - 1971", em carta datada de 1^ Jun 71. 

(3) Vide item 2) d» alínea a deste capitulo. 
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* "Somos cristãos? Estamos comprometidos na luta pela justiça? Quem está 
morrendo na frente de luta pela justiça? Somos nos os cristãos (l)? Ou deixamos 
que a bandeira da justiça fique em outras mãos, e nos, as vezes, os julgamos,  os 
condenamos ou os excomungamos? 

0 homem, cada homem, se parece com Deus. Nao sabe respeitar ao Senhor Deus, 
quem nao sabe respeitar a sua imagem humana. Pode ser um varredor, pode ser aquê 
le que vive na favela, pode ser uma vitima da prostituição ou do alcoolismo, pode 
ser um comunista ou um guerrilheiro (grifo nosso) (2)... Quem nao sabe respeitar 
a imagem do Senhor, a sua imagem humana, nao sabe.respeitar o Senhor. E quem nao 
respeita o Senhor na dignidade dos seus filhos e um blasfemo, ainda que se diga 
cristão. 

Quando sabemos que, as vezes, a policia emprega métodos de tortura, para ar- 
rancar a confissão de prisioneiros indefesos, nos sentimos tocados nos mais inti- 
mo d' nos mesmos? Sentimos que Deus esta sendo ferido na dignidade de sua imagem 
humana? Ou somente sabemos protestar quando algo atinge nossos interesses de cias 
se? 

0 Evangelho pregado de tal modo, que nos leve a passividade,  a resignação, 
ao conformismo, a aceitação passiva da injustiça, da discriminação, da opressão, 
do imperialismo, do colonialismo, ou de qualquer "ismo" que seja, um Evangelho pre 
gado desse modo ja nao e o Evangelho de Cristo. (3) 

... Pode o cristão permanecer indiferente?... Pode ser que nos,  num regime 
que se diz cristão, nao tenhamos o valor de generalizar a posse da terra,  e pode 
'■ r que um regime que se diz comunista tenha o valor de generalizar os bens de pro 
duçao, os meios de produção e da própria terra. Quem estará ^endo cristão? 

A destinaçao primeira do uso da terra e de seus bens e para todos os homens. 
A propriedade individual esta em segundo plano, nao podendo ir jamais contra apri 
meira destinaçao universal. 

Se os cristãos querem ser cristãos, a marca para reconhece—los nao e a litur 
gia, nao e a missa, nao sao os sacramentos. 'Todos conhecerão que sois cristãos, 
se vos amardes uns aos outros como Eu vos amei1. Vte o sacrifício. Esta e a mar 
ca. 0 amor fraterno, portanto, tem um ...mie moderno: desenvolvimento. Então, nos 
sa fe na identidade de Cristo com o pobr^ nos leva a lutar pela justiça no desen- 
volvimento. Estamos conscientes disso? Os cristãos estão bastante ausentes da 
primeira linha. (4) Nao condenamos e excomungamos os cristãos comprometidos, con 
siderando—os "subversivos", "agitadores" ou "de esquerda"? 

Para nos, católicos, as exigências do Evangelho vao mai^ longe,  Nossa litur 
gia e nossa missa podem ser uma pregação de ateismo, se permanecermos indiferen- 
tes a justiça social!  Podemos, por meio da missa, pelos sacramentos e pela litur 
gia, pregar o ateismo, se nao formos sensíveis as exigências da justiça social. 

(1) Evidentemente que sim, nos países que estão sujeitos ao regime do terror comu 
nista. Vide, por exemplo, os sacerdotes sacrificados na Revolução Espanhola, 
ou o cardeal Mindzenty. 

(2) E, quanto as vitimas inocentes dos guerrilheiros e dos comunistas? 
(3) Como também não e Evangelho de Cristo a pregação do ódio, da luta de classes, 

do "amor pela humanidade" em nome do qual se roubam, se pilham e se assassinam 
pessoas inocentes. 

(4) D. Fragoso não especifica quem estaria na primeira linha, junto com os "cris- 
tãos comprometi dos ">nei.', qual e com quem o "compromisso" destes. 
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Aqueles que nos vêem reunidos em nossa casa comum, que e a igreja, vêem—nos tam- 
bém de mãos dadas na luta pela justiça, para que todos os nossos irmãos sejam li- 
bertados? 

Por que teríamos medo se nos chamassem de 'subversivos'? Tenhamos medo,isto 
sim, de trair a justiçr. social, de trair a consciência, meus irmãos!  Nao tenhamos 
medo d" ser chamados de 'subversivos', se nossa consciência nos diz que estamos 
tratando de 'subverter' a desordem moral que ai esta. 

Chamar de 'subversiva' a luta pela justiça e fazer o jogo aberto da explora- 
ção sócia] de amanha; se se diz que e subversivo quem luta pela justiça, eptão sub 
versiva para eles e a esperança". *" ^^ 

* * * fcudíí^® 
'l) Imprensa Católica Francesa Ve Processo dos Dominicanos (|l) Como "Campanha de 

Difamação" e Produto de Mentiras e de Truques das Autoridades - Dom Fragoso, 
de Crateus, Atribui Condenação de Sacerdote; a Provai "Montadas" pela Policia 

Ja "Informations Catholiques Intemacion&les", n^ 393, d<. 19 Out 71: 

■^ 0 Conselho permanente de Justiça Militar condenou a A anoí. de prisão os 
freis Fernando de Britc^ç Ivo do Amaral Lesbaupin/e Carlos. Alberto Libanio Christ 

ir conde 
àn^e Ca_ _ 

(Frei Beto) e a seis meses, João Antônio Caldas'Valr'içay Roconhaceu-se sua culf)a 
bilidade com o movimento revolucionário /'Aliança Libertadora Nacionalize quanto a 
ligações com seu chefe, Carlos Marighela. Os outros 14 acusados, dos quais três 
sao dominicanos e um e jesuíta, foram absolvidos "por falta de provas". 

A proferiçao da sentença estavam presentes o arcebispo de >:J.O Paulo, Monse- 
nhor Arns, seu auxiliar, Í.Ioasenhor Lucab Neves,*o Provincial dos dominicanos em 
Sao Paiilo, padre Domingos Maia,^^ observador do Geral da Ordcra, padre Gobbert. A 
imprensa brasileira,que nada publicara õbbre o depoimento dar testemunhas, ocupou- 
se desse julgamento a partir de 15 Set 71 e o "Estado de Sao PPUIO" registrou mes 
mo as afirmativas do advogado dos condenados, Mario Simas, qu e demonstrou em deta 
lhes que "r.ão havia prova.s objetivas contra os inculpados" e que os atos contra 
eles provados nao os colocavam sob as sanções di lei alguma. 

Observe-se quê, se essa cmdenuçao possa pa ecer severa em face de falta de 
provas, reveste—r.e de uma leveza desproporcional a ampla campanha de difamação as 
sacada pela imprensa contra a orde-i dos dominicanos, as acusaçoo,- de traição "ao 
Brasil e a Igreja" e a enorme maquina de declarações mentirosas e de truques mon- 
tada pela policia. 

Parece também, por outro lado, que a policia e o Exercito, qu$i*€ndo terminar 
o mais rapidamente possível esse p^cesso de Sao Paul".', vislumbraram este como o 
melhor momento: desde o assassj Ujgbp recente (g^ifo nosso) do ultimo chefe guerri 
lheiro no Sul do pais, Carloo L.imarca^seus olhares se voltam sobretudo para o 
Nordeste, onde, nos m.ios populares, reina uma importante fermentação política,na 
qual se busca implicar os bispos. 

A propósito, no dia 17 Set 71j nm tribunal militar de Recife condenou-a um 
ano de prisão - na presença de D. ii-.ld-r Câmara/Monsenhor-. Laraartãíie--S©ares7'e Dom *eéh 
Fragoso — o padre Geraldo  de Oliveira  Li-. Y acusa^.irv do ^trafidõ^de documentos sutn- 
versivos.     Seu bispo.   Dom ^ragoso,   tinha prot^^tado.,. dès{ié.'an*eè-do  processo,   con 
tra a  "montagem"  realizada pel;   p l.icia para injpulpar aquele sacerdote,   contra 

(l)  Vide CI-SI Ago 71,   filha 2.4 

R E S E ;> V A Wê^AÍUlMk 
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fato de ja estar ele preso, quando foram "produzidos" os documentos em questão, 
contra o "inferno" que vivera durante os interrogatórios e contra as calúnias con 
tra ole levantadas na televisão, * 

) Nota da a fCNBB^Acê 

* * * 

erca da Prisão do Pe. Geraldo de Oliveira Limai/(l) - "Preso 
Por Mais de Dois Meses, Antes do Julgamento, Foi Submetido a/Processo de In- 
terrogatório Que a Consciência Humana Rejeita" - "Durante Um Mes, Esteve em 

Regime de Severxssima Incomunicabilidade, o Que Contraria o Respeito Devido 
a Qualquer Pessoa, Culpada ou Nao" 

* A CNBB divulgou nota a imprensa sobre a recente condenação,a um ano de 
prisão, do padre Geraldo, da Diocese de Crateús, no Ceará.  Segundo informa o do- 

cumento da CNBB, todos os bispos do Ceara redigiram e assinaram a nota, que foi 
afixada em todas as Igrejas do Estado., domingo último (26 Set 7l).  Entre outras 
coisas, diz a nota: "Este fato se nos apresenta, como outros de igual natureza,já 
ocorridos em nossa região, de todo deplorável, dentro das circunstâncias em que se 
verificou.  Preso por mais de dois meses, em Recife, antes do julgamento, Pe Geral 
do de Oliveira Lima foi submetido a processo de interrogatório que a consciência 
huwana rejeita.  Durante um mes esteve em regime de severissima incomunicabilida- 
de, sem poder falar com seu Bispo, seus familiares e seu Advogado, o que contraria 
o respeito devido a qualquer pessoa, culpada ou não.  No desenrolar de seu julga- 
mento, ao que nos consta, o próprio Procurador da Justiça Militar assegurou  que 
nao tinha provas suficientes de que o sacerdote era subversivo ou não e, por se sen 
tir sem segurança para se pronunciar, transferiu para os componentes do Conselho 
a responsabilidade total da sentença,,  Assim mesmo houve condenação unanime". * 
(NI,01/02 Out 71) 

ü * * 

A) Reitor Maior da Congregação do Santíssimo Redentor Den,uici, , no Sinodo, Sacer- 
dotes Que Colaboram Com Governos que "Cometem Injustiças e Abusam do Povo" — 
Pedido de Compreensão ár  Si.nodc para os Padres Que se Entregam a Vida Política 

* 0 sacerdote brasileiro ^arcisio Anovfi. c. .unaralmorador na reunião do Si- 
jiodo, denunciou, cm nome de todor os superiores geraisJ os sacerdotes que colabo- 
ram com os governos que "cometem injustiças e abusam do povo". 0 prelado brasi- 
leiro. Reitor Maior da Congregação do Santíssimo Redentor, afirmou que o "sacerdo 
te dev» preocupar—s"í cora o home"! total, inclusive, sob o aspecto político, obri— ' 
gando-se a formar os leigos para ume participação ativa". Admitiu, entretanto, 
duas exceções a esta atividade indireta era nível político: a priraeira - disse — 
quando os homens nao ;stejara suficionferaente desenvolvidos era matéria política. A 
segunda, quando, era virtude de injustiças e de opressão, tenham de solidarizar-se 
com o povo. 0 sacerdote brasileiro pediu ao Smodo compreensão para os padres 
que se entregam a vida politic salientando "o caso difícil do prelrdo que defen 
de um governo que conet'' injustiças e abusa do povo e aparece assim como coopera— 

dor daquele". *  (NI, 12/13 Out 7l) 

5) Procurador Militar da 4a R M= "0 Comunismo Internacional Descobriu Uma Nova 
Via de Acesso ? Através de Certa Parte da Igreja,» e .^Vom Qbtendq^j^rfÕsSürpf^é-i 
endentes" - Respondo Bispo Auxiliar do Rio de JanfeirO': .•"■Elemejitos Subversivos j 
Infiltram-se Ate M^sme nas Forças Armadas" 4- Ò "São Paulo"'7''ê"m"Editórial ^"ViOy 
lencia e Visceralmente ''üntraria a Mensagem Crista" - "Compete ac Estado Julgag 
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e Punir os Cidadãos Realmente Subversivos" - "De 1964 para Ca, Nenhum Bispo 
ou Sacerdote Brasileiro Foi Condenado Como Subversivo pelo S T F" 

* Para Joaquim Simeão de Faria Filho, procurador militar da 4S Região Mili- 
tar (Juiz de Fora), "o comunismo internacional, em suas investidas para subverter 
a ordem no mundo ocidental e dominá-la, principalmente na América Latina, desco- 
briu uma nova via de acesso através de certa parte da Igreja e vem obtendo êxitos 
surpreendentes". 

A afirmação esta contida em denuncia que o procurador ofereceu contra 34 pes 
soas (muitas das quais sacerdotes) acusadas de assinar a"Declaração dos Padres", 
dias após a morte do estudante Edson Luís, na Guanabara, âjn 1968. Esse documento, 
segundo a denuncia do procurador militar de Juiz de Fora, contém "toda a virulên- 
cia do incitamento contra a ordem político-social, a animosidade do povo contra o 
governo e as Forças Armadas e conclamatorio a luta pela violência contra o gover- 
no e o regime". 

Na denuncia do procurador da Justiça Militar de Juiz de Fora consta que os in 
diciados vem "evangelizando a luz do marxismo ou ensinando socialismo à luz do E- 
vangelho, ao invés de ensinarem o amor a Pátria, o respeito as leis e às autorida 
des como cumpre a Igreja como instituição reconhecida, imaculada e eterna, da mes 
ma maneira que a Santa Igreja Católica nao e a responsável pela atuação contrária 
aos interesses da segurança nacional, de alguns de seus membros, maxime quando é 
incontestável que a Santa Igreja Católica foi e é um dos fatores de grandeza des- 
te Pais, mesmo quando alguns de seus membros, como os acusados, querem dividi-lo, 
destrui-lo e sujeitr.-lo a uma ideologia que não e a sua, espúria e alienante". 

"Esse movimento dentro da Igreja Católica - prossegue a denúncia - pela trans 
formação radical das estruturas econômicas e sociais em toda a América Latina é 
publico e notório, ostensivo, e pode ser constatado pela leitura de jornais, re- 
vistas e outros meios de divulgação, particularmente nos anos que antecederam oAI-5 
(l3 de dezembro de 1968) e dentro de um esquema, revitalizando a onda comuno-sub- 
versiva que avassaluu a Nação antes dos idos de março de 1964. A pregação é qua- 
se sempre feita em doses homeopáticas, lonta e de forma insidiosa e, quando o au*-' 
ditorio e "selecionado", "conscientizado", e feita ostensivamente. * (ESP, 6 Out 

71) ^       .. 
* "Os elementos subversivos nao se infiltram somente na Igreja, mas, também, 

nos bancos, nos colégios, nos orgaos governamentais e ate mesmo nas Forças Arma- 
das , como foi o caso do falecido ex-Cap Lamarca".  A afirmação e do Vigário Geral 
do Rio de Janeiro, Dom José de Castro Pinto^rebatendo acusação do Procurador da 
4ã R M, Joaquim Simeão de Faria.*  (NI, O7/O8 Out 7l) 

Do jornal "0 Sao Paulo", orgao oficioso da Arquidiocese de São Paulo , em 16 

Out 71: 

* As recentes declarações do Procurador da Justiça Militar de Juiz de Fora, 
divulgadas com destaque pela grande imprensa e segundo as quais "o comunismo- in- 
ternacional em suas investidas para subverter a ordem no mundo ocidental e domina- 
la, principalmente na America Latina, descobriu uma nova via de acesso através dé 
certa parte da Igreja e vem obtendo êxitos surpreendentes^^suscitouj ainda uma vez, 
um debate que esta a exigir alguns esclarecimentos.0 C ■-'A :í . ,\ A .A . y     j , 

j PO - •; '• ■•' 5 >     7 . 
Alias, a resposta a nova investida contra a ígrejSVdada* peíí5"B±"spo Auxili-ar 

do Rio de Janeiro, #om Castro Pinto, foi tao corajcsS, è categórica, que nem seria 

necessário acrescentar-lhe algo.  Disse S. Sxcia, que-.s£_Jia«.ixLfiJ.traçã,o. comunista 
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na Igreja, a responsabilidade e dos que se infiltram e não da própria Igreja, a- 
crescentando que, também, embora lamentável, e real a mesma infiltração em outras 
instituições e classes sociais e, ate, no próprio Exercito, como o esta a demons- 
trar o caso Lamarca. 

Exatamente, embora com outras palavras, o que ja havíamos afirmado, também 
nos, cm editorial deste mesmo jornal. A novidade estaria em que, segundo certa 
aut jridade, a Igreja nao teria tomado nenhuma providencia para coibir possíveis 
excessos de sacerdotes e leigos envolvidos pela ideologia comunista e pela ação 
subversiva. 

Como se ve, ha duas assertivas a serem esclarecidas, A primeira e que have- 
ria uma efetiva infiltração comunista na Igreja e a segunda que, sabendo-o,«Igre 
ja nao vem tomando nenhuma providencia para debela-la. Ora, ambas são suficiente 
mente graves, para nao serem aceitas sem mais nem menos. 

0 ponto de partida para o esclarecimento de tudo, repetimo-lo mais uma vez, 
esta em definir—se o que seja comunismo, o que e e o que nao e subversão. E inega 
vel que a Igreja - do Papa ao ultimo leigo militante - a partir da década de 60, 
deixou de adotar uma posição predominantemente-anticomunista, passando a traba- 
lhar, com maiorempenho, no diagnostico e na superação das causas que lhe são o cal- 
do-de-cultura, a saber, as injustiças, a pobreza, a miséria, o analfabetismo, em 
suma, o subdesenvolvimento.  E, nesse sentido, a Igreja passou a exigir, a  quem 
de direito, profundas e corajosas reformas sociais, certa d< que, sem elas,seria 
estéril uma posição anticomunista meramente polemica.  As u.ltinia, grandes encicli 

cas • documentos sociais pontifícios como a Mater et ''agistra, a Populorum Pro- 
gressio e Octogesima Adveniens, os celebres Docume-it'  de ftk.d»-llin, de responsabi 
lidade do Conselho Episcopal Latino-Americano, 0,  entre nos, as Declarações daCNBB, 
sao a prova desses novos rumos da Igreja, em especial se somados a uma sempre mais 
penetrante ação social, destinada antes a promover o homem - cultural, social eco 
nomica e politicamente — que a assisti—Io precari; mente, por gest )S louváveis  e 
ate necessários de caridade fratoma. 

0 grande equivoco das renovadas acusações contra a Igreja fundamenta-se no 
próprio conceito de subversão» A Igreja entende que subverter e trabalhar, cons- 
ciente e clandestinamente, por métodos violentos, para a instauração de uma ordem 
social e política pior que a vigente.  Entretanto, de modo algum poderá admitir 
que seja taxada de subversão a denuncia de graves injustiças, o clamor pelo res- 
peito aos mais fundamentais direitos do homem, a critica a estruturas e institui- 
ções desumanas, a indicação de metas para um desenvolvimento integral, enfim,   a 
pregação de uma sociedade iiais fraterna. A menos qu' haja um entendimento claro 
ou tácito a este respeito, o debate que se travar f-ira «".mpre um dialogo estéril 
de surdos, gerador de tensões e atritos inúteis. 

0 fato de certos padres e dirigentes leigoo talvez terem, política e social- 
mente falando, optado pela ideologia marxista, dev ser provado com argumentos e 
fatos convincentes e nao com merc arroubos oratórios, como os que temos ouvido. 
!? ainda que o fosse, deve fioar bem claro que a Igreja somente poderia ser respon 
sabilizada pelo fato, se apoiasse e incentivasse tais posições e atitudes. Ê, pa 
rece—nos, o que ninguém conseguira provar. 

Sao tais e tantas as contradições entre marxismo e cristianismo,que nenhum 
sacerdote ou leigo esclarecido tentaria mescla-los.  Eles acabariam tomando,como 
alguns ja o fizeram, a única decisão lógica:  renunciar a uma coisa ou a outra. 
Paciente e maternallhente, a Igreja, a quem felizmente faltam meios de coerçao fi- 
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sica, continuara lembrando a quantos se radicalizam, em posições de esquerda ou 
de direita, que nao podem legitimar—se nem pela letra,nem pelo espirito do Evange 
lho, pois a violência e visceralmente contraria a mensagem cristã. Compete ao Es- 
tado, sempre com isenção e dentro da estrita justiça, julgar e punir os cidadãos 
realmente subversivos.  Nesse sentido, a Igreja jamais pediu ou pedirá algum pri- 
vilegio para si. 

A luz de tais considerações e princípios e que devem ser apreciados os últi- 
mos casos de processos movidos contra sacerdotes e leigos, em nossa São Paulo, em 
Pernambuco, Minas Gerais e Estado do Rio. Ninguém pode ser incriminado de subver 
sivo, antes de ser julgado com justiça e enquanto lhe couber apelações a instân- 
cias superiores. Ao que nos consta, e isto e preciso ficar bem claro, de 1964 
para ca nenhum bispo ou sacerdote católico brasileiro foi condenado como subver 
sivo pelo Supremo Tribunal Federal. * 

K  •«• 

Declarações prestadas por bispos e sacerdotes brasileiros, dentro da linha 
de contestação ao poder constituído e de aproximação, e mesmo simpatia, para com 
os marxistas: 

* Frei Feliciano (Missa, 1968); "Os humildes devem levantar-se contra os poy 
deres constituidos, por serem estes inopepantes e prepotentes". 

rograma "Sinal Vermelho", da televisão, declarou, em sin D. Jorge Marcos no, 
tese: 

- admite uma revolução popular armada; 
- se fosse preso, iria contente e cantando; 
- nao pensa em convencer nenhum comunista. 
- Textualmente: "Encontrei muito espirito cristão, muita seriedade e muita 

ingenuidade em comunistas perseguidos e enxovalhados"; 
- o movimento de 31 Mar foi um blefe, um "l^ de abril" 

Padre Francisco de Oliveira Barros Leal/(NE): "0 comunismo internacional não 
e mais ateu. Haja vista a completa restauração dos tempos católicos na URSS e Io 
go mais em todos os Estados Socialistas". 

/t Padre José Backes/(Faculdade de Filosofia Santa Cruz do Su] "So uma ação 
violenta faria com que o' Brasil retornasse ao regime democrático e uma t*i ação 

ja se encontra em preparação em Sao Paulo - inclusive no interior de conventos  e 
seminários, onde sao ministradas aulas de guerrilhas e sabotagem". 

e/(Frei Ni( Frei Tranqüilo Mortele/^Frei Nicomedes-RS): Declarou que, se fosse aplicado, 
o humanismo de Marx seria melhor que o regime capitalista, e que acha necessário 
o dialogo com os comunistas e socialistas, por ser inevitável, num futuro próximo, 
essa transformação social.  E, neste novo regime, que haveria também a influencia 
do espirito cristão, contra a violência, e que, de outra forma, a nova sociedade 
nao teriamarcado espirito cristão, nem haveria a sobrevivência para a Igreja. 

Monsenhor Hilário Pandolfo^(Missa Comemorativa do 45 Aniversário da Revolu- 
ção - Caxias do Sul-RS): "Na sociedade crista dos tempos atuais, e necessário  a 
existência de comunistas..." 

: j..: A .\  . ^ - 

"Os comunistas, a exemplo dos cristãos e mouros, também estão sofrenclo "berse 
* .      2~—-'   . >- -—-    "»    ■■■■ i III "i      ■ iifc.... 

guiçoes... 

D. Manuel Edmilson da Cruz \ Arcebispo de São .Ly^-MA... (em pr„ogfam~dç,TV): 
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"O povo brasileiro sofre invasão moral pior que a invasão sofrida pela Tche- 
co&Jovaquia... A principal missão da atual Igreja e de pressionar o Governo, por 
todos os meios, com o fim de conseguir libertar esse povo". 

Dom Antônio Batista Fragoso^Bispo de Crateús (segundo requerimento em que a 
Gamara de Vereadores local o considerava "persona non grata"): "Guba deve ser um 
exemplo para a America Latina". 

"Queria ter a coragem de Ghe Guevara, para lutar peles oprimidos". 

"0 marxismo e aceitável como método político"„ 

Gonvidou o povo de Grateus a "transformar sua Diocese numa pequena ilha de 
Cuba" e incitou-o contra o atual regime, concitando-o "a não ter medo do Exercito, 
da Polícia e do DOPS". 

Negou-se a rezar missa pelo aniversário da Revolução, mas celebrou ato reli-t 
gioso por ocasião da morte de Ghe Guevara. * (PRG 024105/yi) 

* S- K- 

6) "Hebdo T G"; "0 Milagre Econômico Brasileiro - A Obra do Século Ê a Tortura,E 
Nao a Estrada Transamazonica" - "Milagre Econômico, se Houve, Beneficia Ape- 
nas 10^ da População e Investidores Estrangeiros" - "Os Gamponeses Gontinuam 
a Ser Explorados e a Viver Sem Estabilidade Alguma" - "Radio, TV, Imprensa Es- 
tão Amordaçados. A Gorrespondencia, Vifriada" -"A Exploração do Esquadrão  da 
Morte" - 0 "Aggiornamento Religioso" e a "Organização da Reação" 'Aggiornamento Keiig 

Da revista católica francesa l"He 

Organização da Rea^_ 

"f ÍTemoignage Ghrétien/, n e   1421, de 30 
Set 71: — 

* 0 Brasil morre.  Mas  Valery Giscard D'Estaing   (l)  não sabe„  0 "Goncorde"vo* 
va muito alto,  para que ele pudesse  ver a miséria ao nível do solo.  A exposição 
"França 71"-   e.i Sao Paulo  estava muito brilhante,  para qu-   se permitisse  falar ali 
de  toi   ur>as>.     O3  interesses econômicos em  jogo  eram muito  iiiiportantes, para que se 
ousasse crini.Mr o   "modelo  brasileiro de desenvolvimento". 

... No Brasil, o PNB aumentou a partir de 1968, a uma taxa de 9% ao ano. Ê 
verdade. Mas desde 1964, o custo de vida foi multiplicado por dez e os salários 
nao foram mais que triplicados, 0 salario-mínimo acaba de ser aumentado de 20^ ... 
mas, a fim de nao provocar ciúmes, os salários da? elites, em alguns casos, sofre 
ram acréscimo de  lOO^á. 

Assim, se houve "um milagre econômico", não beneficia senão a 10% da popula- 
çao,   que  detém  cerca da metade da  renda nacional,   e aos  investidores estrangeiros. 

0 Governo brasileiro tinha  de provar ao mundo "o  fulgor do seu progresso".  E 
quio  faze-lo atra/es da realização da "obra do  século",   a estrada Transamazonica 
que,   ate o fim do ano,   dividira o  Brasil  em dois,   ligando o Acre ã Paraíba,   sendo 
ela mesma cortada pela CUIABÁ -SANTARÉM,   que se  desenvolverá na orientação  Norte- 
Sul. 

Por essa obra., o Governo quer exaltar a grandeza nacional, e a propaganda o- 
ficial suplanta, em grande eloqüência, a exploração feita por ocasião da inaugura — 
çao de Brasília, Mas, se esquece de dizer que "os primeiros quilômetros da Trans 
amazônica atravessam ricas jazidas de ferro da Ser^,-dos"" 
foi   'confiada'   a US STEEL5     que uma  filial  da 
nia;     que  a NAflONAL B0LK VARRIES G0MPANY possui 

Sf-r.^  ftos-GarajaBr,- ^CPjS^tpiOTaçSÇ) 1 
LL entrai  es^ãnhopertoTde Rondo ! 

ra  e no Amapá;     que  a ESS0 e J. TEXACO constróem | i^afttescos  reservatórios de    pe- 
i^SG.OOO ha-dr floreSYás nò"Fá- 

(l)  Ministro   f-ances que veio inaugurar a exposi^iser"ttPRANÇA'71u,  fera-São PaüTST"" 
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trõieo". EDUARDO GALEANOjf que reuniu todos esses dados para "PRENSA LATINA" (l), 
nao hesita em afirmar que a Transamazônica apenas servira para "transportar todas 
as riquezas da floresta brasileira para os Estados Unidos" e que ela "esta sendo 
construída para tomar possível o carreamento do saque". 

E preciso também que se fale do preço que custa, em homens, "a obra do sécu- 
lo". Milhares de flagelados, esses deserdados do Nordeste, foram aliciados para 
a construção da estrada (a fim de deixa-los sem escolha, o Governo ha muito redu- 
ziu ei um mxnimo os planos de industrialização do Nordeste). Esses pobres entre os 
pobres trabalham numa floresta hostil, quebrados de fadiga, rondados pela doença, 
dizimados pela morte, em troca de um salário "oficial" — isto e, máximo — de 
5 F (Cr$5,00) por dia. 

Essa espetacular Transamazonica tem também a vantagem, para o Governo,de fa- 
zor esquecer uma reforma agraria que existe no papel, mas cuja execução e sempre 
protelada. Por causa disso, os camponeses continuam a ser explorados e a viver 
sem ertabilidade alguma, nem segurança, arriscando-se muitas vezes a serem expul- 
sos das terras que cultivaram durante muitos anos. 

Foi assim que no Ceara, ultimamente, um latifundiário entregou 0^10.000,00 a 
diversos capangas para que incendiassem as casas dos lavradores, obrigando-os a 
partir das suas terras;  diante da resistência encontrada, chamou a polxcia. 

Os lavradores sao praticamente reduzidos a escravidão pelo proprietário: es- 
tão obrigados a lhe pagar aluguel, a entregar-lhe a colheita, a trabalharem  um 
certo numero de dias para ele, gratuitamente.  Por outro' lado, estão proibidos de 
plantar arvores frutíferas e de construir habitações de alvenaria.  Um so direito 
lhes e teoricamente reconhecido: quando conseguirem apresentar a quitação referen 
te a dez anos consecutivos de pagamento do alugt ai da terra, nao poderão mais ser 
expulsos pelo latifundiário.  Mas os proprietários contomai.i a lei, recusando-se 
a dai -o recibos.  Faz pouco tempo, no Piaui, lavradores se apresentaram, por duas 
vezes, em delegação, para reclamar sua quitação; nas duas oca-íioes, ela lhes foi re 
ousada.  Pouco depois, numa certa manha, cerca das 5 horas, caminhões repletos de 
policiais irromperam na vila; depois dt destruir uma escolinha que os lavradores 
tinham acabado de construir, os policiais irvadiram todas as casas,  confiscaram 
os instrumentos de trabalho e levaram todos os homens, a fim de lança-los na pri- 
são.  Algum tempo depois, graças a intercessao pessoal do arcebispo, os lavrado- 
res foram libertados, mas os instrumentos de trabalhe nunca lheè foram devolvidos. 

Apesar de tais fatos — que pc dera am ser citados as dezenas — o Governo con 
tinua a giorificar-s-j de seu "fulgurante desenvolvimento", chegando ate a afirmar 
que uma certa democratização do regime esta em curso,.  Mas bem protegido pela cen 
sura, o que não se pode afirmar sem receio de ser desmentido: o radio, a televi- 
são e os jornais estão amordaçados, -i correspondência vigiada. ^Assim,   pode-se, 
sem risco,Continuar a prender, a torturar, ;i matar.  Em 20 Jan, o^ex-deputado RU ^ 
BENS PAIV^foi preso pelo Exército . não mai- apareceu.  0DIJAS CARVALHO DE SOUZA A 
foi torturado de 30 Jan a 6 Fev; neste ultime dia, foi enviado para o hospital, 
com o» rins e a bacia partidos, morrend* dois dias depois.  STUART EDGAR ANGEL J0 
NES^"Henrique", militante do MR - 8 foi capturado em 14 Mai;  três dias mais tar- 
de, ^foi assassinado a golpes de matraca.  CARLCJ «SEMBERG DA SILVA? engenheiro 
químico, e sua mulher, J0SEFINA, foram aprisionados; em 13 Fev;  RUI COELHO^dire-• 
tor interino da Faculdade de Filosofia de Sao Paulo^iem 17 Julç -desdfe entáo, nun-  | 
ca mais se ouviu lualquer noticia dessas três pessoas. •■ 

(l)     Agencir  noticiosa oficial de Cuba,   cujas  ir.fofifiàçoes  são  sempre acolhidas  co     1 
mo  expressão  da verdade pelo  "Hebdo TC" -  Vid£ CT--SI,SET 71^f\ J.O..9        ~~~Z~.   ": 
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A ultima invenção da policia consiste ein colocar os corpos das suas vitimas 
num ataude de chumbo, com apenas um pequeno vidro na altura da cabeça, a fim de 
que nao se possam perceber as marcas de torturas o 

Afim de dar, apesar de tudo, provas a "oposição" e a opinião publica interna 

ciònal quanto a "democratização do regime", o governo estava decidido a abrir o 
processo do "Esquadrão da Morte", a organização terrorista dospoliciais que, em 
dez anos, assassinaram cerca de mil pessoas. Provas cabais foram reunidas, nota- 
d;.medite contra o delegado Sérgio Paranhos Fleury, aquele que capturara e matara 
Carlos Marighela e seu sucessor Joaquim Gamara Ferreira- Mas, antes mesmo que o 
processo se ab-ísse, dois policiais membros do "Esquadrão" conseguiram "fugir" da 
prisão onde se encontravam detidos. Pouco depois, o Sr Hélio Bicudo, o promotor- 
<Teral que conduzia o inquérito contra o "Esquadrão", com honestidade e firmeza, 
^oi substituído por motivo de "fadiga psicológica". Desde então, o processo caiu 
em ponto morto- 

ter/S Monsenhor Ivo Lorscheiterv Secretario-Geral da CNBB, tinha boas razoes de se 
inquietar, quando declarava, ha algum tempo: "Nao se tem o direito de levar o po- 
vo a euforia, escondendo dele as calamidades que ainda reinam &n nosso território" 
"Ias seu apelo nao foi ouvido, como nao será escutada a sua critica: "0 modelo bra 
sileiro de desenvolvimento nao nos satisfaz, porque o desenvolvimento de um pais 
nao se reconece somente pelo fato de ele aumentar sua ronda'per capita"., 0 que de 
fato tem valor e a distribuição dessa renda; ora, a participação do povo brasilei^ 
ro, no progresso econômico, tem de fato diminuído'!. 

Mas que o presidente Mediei se tranqüilize, case alguns^ bispos brasileiros 
comecem um pouco a "agitar-se nas Üteiras": encfcrvtrtira se—ox-. algum Giscard D'Es_ 
tsing para sossegar seus eventuais remorsos., * 

:jo mesmo numero  de ("Hebdo TC"/   fUAA/^l^ 

* Durante mus de quatro séculos, (no Brasil) as relações entre a Igreja e o 
pode- estiveram impregnadas da mais absoluta cordialidade, ao ponto de a Igreja — 
a nao ser pela atuação de alguns sacerdo*. ;s isolados - ter estado quase sempre au 
sente dos movimentos populares e da; lutas cohtra a escravidão que marcaram a His 
toria do Brasil (l); ao ponto de a Igri ja ;er co.-isiderada durante muito tempo cano 
o  "instrumentum r igni*1  do poder civil. s 

As  coisas  começaram a mudar,   porem;  oelos  inxeios  dos  anos 60,   a evolução po 
iitico-economica do Brasil   13^a,   a pouco  e pouco,   as  classes populares  a uma  toma 
da de consciência     ie sua situaçac.,   tomade   di. consciência que se reveste de     for- 
mas  concretas;     no Nordeste,   a criação  das  ligas  camponesas  e dos  sindicatos ru- 
rais passa  a ameaçar os grandes   'aeifundiosc   (2)     No Sul  do pais,  as greves  se  su 
cedem no meio opera^ic   (2)  Os  universitários  s    mobilizam para obter reformas  de 
ensino  e para que se  desenvolva   uma cultura popular,. (2) A Igreja "nao pode permane 
cer a margem nesse   momento  d*   efe  vescencia,   ainda mais que  a Igreja universal 
vive,  ela também,  uma  fase de       ansiçao:     e o Concilio Vaticano  II,   sao  as  enci— 
clicas sociais  "Marer   et Magisnv",     "Pacem in Terris". 

(1) A Historia parece aáo  ser  o  forte  dos  "materialistas  da dialética". 
(2) 0 grande engano do ivlCI  advem de  acreditar nas  próprias  versões que engendra: 

na verdade,   a agitação social  que  se manif es ou—ao-Br-asil  en^r.Q J:Q^?..rJ..9^A^£rÍ^,, 
ginou-se não  da "tomada de  consciência   das  clf á^feè pOpuíal^és* j'-íias  sim da-ma-^i 
nipulaçao  de  segmentos das classes  citadas po'.-ei^mentós .piãliti^ados   externos^ 
com fins  específicos.  A prova disso  esta no t >^al1  alheamento    dos operários e 
lavradores  as ultimas  tentativas do i»KJI pari   sensibiliza-los.  Vide épJsõdio  La 
marca' í 2^ /i^iTTX      '3^ 
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Dentro desse clima, diversas iniciativas importantes sao tomadas.  No campo 
pastoral, um plano de urgência e estabelecido, como primeira etapa para colocar 
em execução as resoluções do concilio;  um plano pastoral de conjunto, bastante 
completo, segue—se em breve.  No campo da liturgia, um importante esforço e reali 
zado para integrar os ritmos e as melodias populares,  No campo político, os bis- 
pos - apesar de certas reservas - multiplicam suas declarações favoráveis as re- 
formas fundamentais. 

Mas as classes dirigentes sabem que o poder se lhes escapa;  a reação se or- 
ganiza;  e o golpe de Estado de 1-  Abr 64 (l);  os militares tomam o poder  sob 
pretexto de defender as tradições cristas contra o comunismo. A "caça as bruxas" 
começa então:  purificação do Exercito, retomada do controle sobre a economia, ex 
purgo na Universidade e na Igreja,  Centenas de militantes cristãos são aprisiona 
dos e torturados.  A Conferência episcopal nao toma posição»  Bispos sao ameaça- 
dos, sacerdotes e religiosos sao perseguidos, mas a hierarquia limita-se a algu- 
mas declarações esparsas que nao tocam a fundo o problema. (2) 

Desde então, o martírio do povo brasileiro e o sacrifício dos militantes nào 
deixou de agravar-se.  E esse período - de 1964 a 1969 - que nos e narrado pelo 
padre Charles Antoine, nosso colaborador, em seu livro "A Igreja e o poder no Bra 
sil - Nascimento do Militarismo". (3) * 

7) D. Helder Câmara/Em Visita a/CLASC (4) e 
Oferecem Favores aos Sindicatos Para Ali 

em Caracas - "Regimes Imperantes na AL 
Lena-los e Eliminaram Lideres Mais Au- 

tenticos e Combativos" — "Melhor Ajuda dos Sindicatos dos Paises Ricos; Manter 
Espirito Revolucionário" - Em 1968; "As Memórias u^- Camilo Torres e Che Gueva- 
ra Merecem o Mesmo Respeito Que a de Martin Lather King" 

Da publicação "CLASC - Porta-voz do Sindicalismo Revolucionário na America 
Latina" - n? 37, de Set ?!: 

^ A primeira visita que Dojfi Helder realizou, em Caracas, !?oi a nossa sede... 
Na ausência de Emilio MaéperoJriS),  quo realizava uma missão nc Caribe, foi recebi 
do por Eduardo Garciajfsecretario-gqral-ad junte da CLASC»  

Como Dom Helder esta bem informado dac posições e objetivos da CLASC, Garcia 
informou-o de aspectos do funcionamento da nossa Central, Logo se estendeu sobre 
a constituição do Poder Social do povo organizado, oara enfrentar o poder do capi 
talismo e mudar as ^'laçoes de força, a fim de efetuar as alterações estruturais 
imprescindiveiSo.. Concordou Dom Helder com a necessidade de criar esse Poder So- 
cial que resulte, como defende a CLASC, dacoordenaçao de elementos sãos e progres 
sistas de diversos setores. "Porque - acrescentou - dentro de todos os !grupos hu 
manos, ha minorias que desejam sinceramente um mundo melhor e estão dispostas alu 
tar para alcança-lo, Se o Movimert Operário souber aproveitar a soma dessas mi- 
norias, lograra o Poder Social que busca. Qiie devera ser muito forte, pois deve- 
ra enfrentar poderes enormes s terriveis", 

(1) 0 MCI insiste em rotular assim a Revolução de 31 Mar 64* 
(2) Pontos-de-vista completamente afinados com as teses e fraseologia marxistas. 

Nao falta, inclusive, o «ipelo a luta de classes contra os miliirares-e—et—hie- 
rarquia católica, alem do ja indefectível tema das torturas e perseguições. 

(3) Vide CI-SI Mal 71, folha 10.12 'J 
(4)[Confederação Latino-Americana Sindice' Crista HCLASC,organização de Frente Co 

munista, filiada a jCnrifeHeraÇao Mundial do Trabalho.^ .CMT.. 
(5) Secretario-geral da CLASC, 
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Advertiu sobre um perigo que se projeta sobre o Movimento Operário em muitos 
países latino-americanos:  "os regimes imperantes estão oferecendo favores aos 4 
sindicatos ou aos dirigentes.  Umas vezes - caso do Brasil - remédios gratuitos, 
serviços, bolsas de estudo. 

Em outros lugares, tipos diversos de ajudas, aparentemente desinteressadas, 
üics que, no fundo, buscam apenas alienar as organizações e os dirigentes, para sub 
mete-los e maneja—los segundo os seus desígnios.  E, para melhor realizar seu pro 
posito, eliminaram de uma ou outra forma os lideres mais autênticos e combativos... 
lia seis anos venho viajando pelos países ricos, tentando fazer com que compreen- 
dam a situação do Terceiro Mundo, especialmente da America Latina.  La existem or 
ganizaçoes sindicais muito poderosas;  quando as visito, me perguntam as vezes - 
como da ultima ocasião na GSN do Canada — de que forma poderiam ajudar os traba- 
lhadores latino-americanos.  Sempre lhes respondo que a melhor ajuda, a numero um, 
o quu mantenham o espirito revolucionário.  Se se instalarem, se se integrarem no 
sistema capitalista, todas as ajudas que enviarem ao Terceiro Mundo serão inefica 

zes, inexpressivas, porque a prosperidade dos países ricos e produto da injustiça 
social internacional". * 

Em "Cahiers de L,Actualite Religieuse et Social" ne 21, de 15 Set 71: 

* Helder Camara/nao condena aqueles que colocam as suas esperanças na violên 
eii física;  distanciando-se da linha-de-ação que escolheu para si, compreende as 

suas razoes e se emociona com sua generosidade. Como dissera em Paris, em 25 Abr 
58- "Permite-me a humilde coragem de tomar posição:  respeito aqueles que,   por 
consciência, se sentem obrigados a optar pela vi ^ií^ncia, nao aquela muito fácil 
dos ginrrilheiros de salão, mas a daqueles que provaram a sua sinceridade através 
do sacrifxcio da própria vida.  Parece-me que a memória de Camilo Torres e de Che 
Guevara merecem tanto respeito quanto a do pastor Martin Luther King.  Acuso os 
verdadeiros culpados pela violência, todos aqueles que, de direita ou de esquerda, 
ferem a justiça e prejudicam a paz;  minha vocação pessoal e a de um peregrino da 
paz, seguindo o exemplo de Paulo VI: pessoalmente, prefiro md1 vezes ser morto do 
que matar". * 

8)[Confederuçao Interamericana de Educação Católica A "Experiência de Pastoral 
de Juventude", do Padre Antônio Checiny^de PÔrto(Alegre - A Parábola do Bom 

Pasto;- Adaptada para Defender A Necessidade de os Estudantes Estruturarem-se 
em Organizações de Classe — A Exploração do "Conflito de Gerações", Como Luta 
de Classes, Dentro do Ambiente Familiar 

De 9 a 14 Out 71> reali -ou-se cm Lima, Peru, o "Seminário sobre Metodologia 
para uma Podagogia Libertador-- ".  Seu documento de estudo ne 1 constituiu-se do 
trabalho feito pelo padre Ái tonio Chccin, no Centro Juventude de Cultura de Porto 
Alegre, sob o titulo "Experiência de Pastoral de Juventude".  Desse documento, ex 
traem-se os seguintes trechos: 

* Uma das situações limites facilmente verificáveis nos grupos de estudantes 
e a referente a organizaça'. istudantil.  Quando começam a globalizar as diferen- 
tes dificuldades que enfrentam, sentem a necessidad^dfTreurM.r—sô--par.a_di^GiiíÍ£^. 
sobre suas próprias organizações de classe, sobre a intçrv.ençaç- cios orgaos de re-^ i 
pressão, sobre a falta de caracterização dos seus 

E pouco a pouco vao surgindo as condiçoe ; para que, na transferencia mais 

ii^tjpôsitos. 
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profunda de toda a problemática, se levante diante à-a dialogantes Aquele que se 
revela, dizendo: "Eu sou um bom presidente estudantil* Um bom presidente da apro 
pria vida por seus agremiados. 0 intruso na organização, o estranho imposto pela 
maquina repressiva, cujos interesses nao sao os dos agremiados, na hora do perigo 
os abandona e foge. 0 mercenário foge, porque e mercenário, tem seus interesses, 
(ue não são os dos seus companhicros. Eu sou um bom presidente, conheço a cada 
um dos meus amigos em particular, e eles me conhecem, assim como meu Pai me co- 
nhece e eu conheço meu Pai. Dou minha vida pelos meus companheiros. Ha outros jo 
vens que- não pertencem a minha organização. Mas também eles ouvirão a minha voz e 
haverá uma so, grande organização e um so Presidente," 

.i. Uma situação limite que ocorre muito, entre os jovais, e o conflito de ge 
rações. Partindo de uma codificação (um conflito bem concreto no lar ou na esco- 
la), vamos entabulando um dialogo. A medida que a refljxac vai av;inçando, confi- 
gur; -se como causa do conflito a relação sujeito-objeto entr' pais e filhos, que 
se manifesta, por exemplo, no fato elementar de que os pais tem de financiar total 
mente os estudos dos filhos. Sao os pais que tem o dinheiro e que dispõem dele; 
os filhos sao os que dependem do dinheiro dos pais. (l) 

Verifica—se, a pouco e pouco, que o dialogo entre pais e filhos vai ficando 
muito difícil, quando nao impossível, porque ambos se encontram dentro de uma es^- 
trutura familiar que se funda na relação sujeito-objeto. Alem disso, a família e 
uma estrutura burguesa, porque esta dentro de uma sociedade burguesa. A socieda- 
de em que a familia esta inserida e profundamente viciada, porque oficializa o tra 
tamento sujeito - objeto, opressor - Oprimido (2). Por aqui se pode ver como o pro 
blemr que, em primeira instância, aparecia como 'im problema p icologico do adoles 
cente (um micro - processo), passa a propor ume analise de macro - processo, a dar 
uma visão global da rea idade social (3). A jv-ngelizaçao será ^ssim sempre um 
ato po. .. tico (4) porqu'' a chamada a concessão será sempre uma chamada a inserir-se 
no processo histo. Jco, com vistas a uma pressão sobre as estruturas, para que, 
te caso concreto, a família, possa ser mais (perfeita). (Grifado no original.) 

nes- 

* * * 

9) Após Viagem ao Brasil, Cardeais Guerry c Stf f í'a Elogiam N 
Sumo Pontífice — Entusiasmo i-ola Obra do Gov irno da Revo 

osso Pais Perante o 
do Gov !rno da Revolução 

de * Os Cardeais  italianos Gu>=!rri  e Staffa,   tT.rv vcitando o periodo    europeu 
féria?   (jul/Ago 7l)»  realizara   ,   em  caráter particular:   uma viagem ao  Brasil. 

De volta a Roma, ambos mostraram-se entusiasmados com o Brasil e com a obra 
do Governo Revolucionário brasileiro, havendo > Caraeal Guerri lamentado a exis- 
tência-, entre o cler'-. o episcopado nacional. , de elrme^vtos minoritários qüe di- 
ficultam as relações  entre  a  Igreja e o Istado. , 

Em co'tatc com ai T,tnbaixada do Brasil, no Vaticano/^declarou o Cardeal Staffa 
haver visitado as cidudes  de  Rio de  Janeiro,   Apar.icida do  Norte,  Sao Paulo,  Campi 

(1) E o amor, dos pais, de que os filhos tanto se ressentem para sua própria segu 
rança? Nenhum' palavra sobre ele e sobr - a dependência natural, biológica, 
que os filhos têm do afeto dos pais. Mas ã analise e toda ela "materialista 
científica",   preocupando-se apenas com  o econômico  ... 

(2) Não poderia haver mais clara transi irencia da lutas de'classes para oaynbien- 
te doméstico. Além disso, a aplicação de qualificativo "bürgües" a sociedade 
tem intuito pejorativo, como para justificar o rbtulo de "viciada"""quê'," enfse 
guida,   lhe e  aposto. •  '• •■-'    . 

(3) Um poucojnais  de aplicação do  "método  de  aiiali s^ <»eatíficaiV; &. gçu J.ndefecti- 

(4) Até  então sabia-se que era um ato de Amor e SalvaçwTp'  ^—^j   / "^ 
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em outras áreas, igualmente necessitadas, onde os arautos da violência e da luta 
de classes ensarilhassem suas armas de perigosa e incendiaria retórica, para arre 
gaçarem as mangas e trabalharem com os pobres e com o governo, na busca da socie- 
dade mais justa que todos queremos:  brasileira e crista. 

*■*■■«■ 

c. NO CHILE 

l)|SacGrdotos "Progressistas" Homenagearam Lamarca/- Grupo dos 80 Sacerdotes (l), 
'"Cristianos Por El Socialismo" - Participação pe    Banidos Brasileiros, do MR-8 
— Cobertura pelo Canal de TV Pertencente a Universidade do Chile 

*"No domingo, 26 Set 71? o grupo de 80 sacerdotes chilenos^ que se intitulam 
"Cristianos por ei Socialismo", realizou uma homenagem a Carlos Lamarca.r a qual 
foi antecipada pela celebração de missa, na Vila Operaria Vitoria, bairro de San 
Miguel, em Santiago. 

Da manifestação, participaram asilados e banidos brasileiros, pertencentes 
ao MR-8, que distribuiram declaração sob o titulo "Nao e hora de chorar",  apelan 
do "a solidariedade militante do povo chileno, dos partidos e organizações revolu 
cionarias, da imprensa e demais orgaos de difusão, para repudiar as atrocidades 
que se estão cometendo no Brasil". 

Durante o ato, foram distribuídos boletins mimeografados, "Cartas Chilenas", 
que traziam as biografias de Lamarca, "Zequinha" e Yara Yavelberg./ 

A noite do mesmo dia, o canal 9 de TV, de propriedade da Universidade do Chi 
le, controlada pelo PCCh, deu destaque ao fato. * (PRG 026133/71) 

* * * 

2) Bispo de Ancud Defende Governo de Allende no Sinodo - "Chile Marcha para Socia- 
lismo pela Via Diplomática" - Pede para Igreja Modificar Seus Conceitos de Li- 
berdade e Propriedade 

* A Igreja chilena defendeu no Smc Io a expropriaçao de empresas estrangeiras 
nos países do "Terceiro Mundo" e a "moralização" das indenizações, posição que co 
incide com a defendida pelo governo socialista de Salvador Allende. 

0 Bispo da cidade chilena de Ancud, Sérgio Contreras, interrompeu seu discur 
so no Sinodo para ler, na presença do Papa Paulo VI, telegrama que recebeu da Con 
ferenci.a Jpiscopal de seu pais,defendendo a expropriaçao das empresas. 

Contreras afirmou que o Chile "marcha para o socialismo pela via democrática" 
e pediu que a Igreja modifique seus cenceitos de liberdade e propriedade.  Os ob- 
servadores ressaltaram que estos pontos de vista sao idênticos aos da Igreja pe- 

ruana. *  (GL, 23 Out 71) 

3) Cardeal Silva Henriques; "Processo de Nacionalização do Cobre Foi Constitu- 
cionalmentc Impecável" - "Fidelidade do Evangelho Exige Compromisso em Pro- 
fundas e urgentes Ronovações Sociais" - Agradecimentos de Allende pelo Apoio 

Recebido ' „ 

* 0 Cardeal chileno, Raul Silva Henriquez, 
lizaçao do cobre foi constitucionalmente impecaij 

DEPART AiVíiN TO OJ. 
disse^qu-q ^H> procçssp- tfè^aéiona-ij 

(l)  Vide CI-SI  Jun 71,   folha 2.5,   e Abr 71,   folia 
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nas, Vitoria, Salvador e Brasília. Revelou ainda que, após sua visita, foi rece- 
bido pelo Santo Padre, a quem teria transmitido informações altamente positivas 
sobre o Brasil e sobre a obra do atual Governo. 

Declarou, ainda, que o Papa ficou muito satisfeito com o teor de sua exposi- 
ção, que confirmava o que a respeito ja lhe adiantara o Cardeal Guerri e o que es 
taria recebendo da parte do Núncio Apostólico no Brasil. 

0 Cardeal Staffa manifestou a opinião pessoal de que as relações entre aIgre 

ja e o Estado, no Brasil, melhoraram bastante. 

0 Cardeal Guerri exerce a função de Pro-Presidente da Comissão Pontifícia pa 
ra o Estado da Cidade do Vaticano e o Cardeal Staffa e ô Prefeito do Supremo Tri- 
bunal de Assinatura Apostólica (PRG 22137-09 Set 71). 

10) PRHOCASE; A Autentica Promoção do Homem do Campo Realizada pelo Arcebispo de 
Sergipe — A Bem Sucedida Experiência das Fazendas Comunitárias de Maroim, San- 
ta Rosa e General Maynard - Orientação'aos Camponeses: Trabalhar em Paz,  Re- 
nunciando as Lutas de Classes - Proprietários Colaboram, Unindo e Aproximando 

as Classes. 

^IPRHOCASjge a sigla da TPromoçao do Homem do Campo de Sergipe"/ sociedade 
civil, sem fins lucrativos, instituída em 1968 pelo então Bispo - Auxiliar de Ara- 
caju e hoje Arcebispo Metropolitano, D. Luciano José Cabral DuarteJp 

A PRHOCASE, com recursos do Governo do Estado, adquiriu, de 1968 a 1970, três 
Fazendas Comunitárias: uma em Maroiní, outra em Santa Rosa, outra em General May- 
nard. A primeira tem 170 hectares, a segunda, 400 e a terceira, também 170 hecta 
res. Ao todo, 140 famílias de camponeses paupérrimos, com uma media de 8 filhos, 
vivem nessas fazendas. A terra nao e dada nem vendida a eles, tem so o usufruto 
dela. São orientados, tecnicamente, e tem reuniões semanais de instrução. Tudo o 
que produzem e deles. Quando as Fazendas Comunitárias se forem desenvolvendo, 
transformar-se-ão em Cooperativas Agrícolas, como ja foi o caso dâ Fazenda Comuni 

taria de General Maynard. 

A orientação dada aos camponeses e de trabalharem em paz, e de nao quererem 
a luta de classes. A PRHOCASE tem, na sua direção, alguns proprietários de ter- 
ras, que colaboram com a obra. Desta forma, a filosofia da PRHOCASE e a de união 
e aproximação de classes. 

Em julho de 1971> com a ajuda do Estado de SERGIPE, de católicos alemães e 
com a doação de uma parte da Fazenda pela família vendedora, a PRHOCASE comprou 
.sua quarta Fazenda Comunitária, em Santo Amaro das Brotas, com 1.700 hectares, pre 
tendendo colocar ai 150 famílias de camponeses pobres. Ate hoje nao houve um so 
problema ou caso entre os camponeses da PRHOCASE, ou de desavenças deles com ou- 

tras pessoas. (PRG 25876, de Out 71) / •* l 

Muitos pregam o ódio, pelo mundo afora, dizendo que so a "violência será ca- 
paz de destruir as estruturas iníquas de escravidão e exploração". Falam e falam 
muito, mas •'pouco fazem pelos necessitados, pela promoção dos mais pobres. Apegas 
se preocupam em destruir, inoculando ,no povo bom o veneno do ódio e da revolta. 

Em Sergipe, ao contrario, o Arcebispo da a sua-::contribuição v^ra^aeifSTT- "com 1- 
esforço e autêntica participação, ajudando os lavradores a;se-elévareiji atravee doí 
trabalho construtivo e fratemo,em que se irmanam jpropri etários é"hòmeris'i)Òbres do 
campo.  0 Brasil lucraria muito  e todo o povo, sè ó exemplo frutifidasse também 
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O chefe da Igreja chilena foi entrevistado por um jornal de Santiago e suas 
declarações publicadas com exclusividade. 

"Com esse respeito ao direito e tradição do governo do Chile - disse o car- 
deal Silva Henriquez - tem-se levado a pratica o principio consagrado pelas pró- 
prias Nações Unidas, que reivindica para cada nação a propriedade e exploração de 
suas niquezas básicas". 

"As alegações que ambas as partes possam fazer, sobre aspectos concretos da 
operação, estão contempladas no próprio mecanismo constitucional e são inerentes, 
pelo mais, a qualquer litígio de direito". 

0 cardeal se mostrou de acordo com as declarações do chanceler Clodomiro Al- 
meida nas Nações Unidas, de que a nacionalização do cobre "e um diferendo com in- 
vestidores privados, cuja resolução está entregue a tribunais de Direito", 

"Penso que em tais circustancias - expressou o cardeal - nao corresponde co- 
locar a situação em termos inamistosos entre dois governos e muito menos entre 
dois povos". 

0 cardeal Silva Henriquez acaba de regressar de Roma, onde assistiu ao síno- 
do episcopal. 

Interrogado sobre se o papa Paulo VI ve com simpatia o processo empreendido 
pelo governo popular chileno, disse: 

"0 Santo Padre confia em que o Chile saberá manter sua profunda estima pelo 
patrimônio cultural, moral e religioso de seu povo e que a Igreja encontrara, por 
parte do governo chileno, as condições que lhes sao devidas para exercitar seu cul 
to e seu serviço a cultura, ao progresso e a promoção humana desse mesmo povo". 

Finalmente, interrogado o primaz da Igreja Católica chilena sobre sua opini 
ão em relação às mudanças que estão ocorrendo no Chile, lembrou a declaração do 
Episcopado Nacional de abril passado, dizendo: 

"Nos, os bispos chilenos, pensamos que a fidelidade ao Evangelho de Jesus Cris 
to exige hoje comprometer-se em profundas e urgentes renovações sociais e que as 
necessidades e direitos de nosso povo reclamam,e deveriam tornar possível, um es- 
forço sincero de todos os que se confessam comprometidos com sua libertação, para 
levá-la a cabo rápida e profundamente". 

Em 24 Out 71> uma carta de agradecimento foi enviada pelo presidente Allende 
ao cardeal Silva Henriquez, por suas declarações de apoio a nacionalização do co 
bre, 

"Em momentos em que o Chile esta sendo criticado e ate agredido por ter toma 
do a decisão soberana de nacionalizar seu cobre - diz o Dr Allende - suas declara 
ções adquirem singular importância e constituem um solidário gesto alentador que 
aprecio em todo seu significado". 

Após destacar a atitude do chefe da Igreja Católica chilena "que demonstra 
altura e generosidade" Allende qualifica a nacionalização do cobre como "cruzada 
memorável de resgate e defesa de nossas riquezas naturais" e termina expressando: 
"Tudo isso, senhor cardeal, alem de comprometer minha gratidão, me impulsiona a 
enviar-lhe estas curtas linhas de agradecimento". * (FSP, 25 Out 7l) 

* * * 

d. NO MÉXICO - Igreja Mexicana Denuncia Dependência Nacional aos Estados Unidos - 
Acusado o Governo de Manter "Dependência Estrutural" as Custas do Colonialismo 
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Interno e da Marginalização dos Setores Atrasados (l) 

* "0 domínio hegemônico dos Estados Unidos sobre o México torna este último 
um complemento do sistema norte—americano, como pais periférico e dominado", de- 
nunciou, em 15 Out 71 > o documento "A Injustiça no México", apresentado pelos bis 
pos deste pais no III Smodo do Vaticano. 

No capitulo, considerado pelos observadores como um niolento ataque ao Go- 
verno do México, este e acusado de juntar "aparentes reações" contra os Estados 
Unidos com a manutenção da "dependência estrutural", as custas do colonialismo in 
terno e da marginalizaçao dos setores atrasados. 

"0 homem nao precisa apenas de pao para sobreviver", afirma a Comissão Epis- 
copal da Pastoral Social sobre a Justiça, que redigiu o documento, "mas de liber- 
dade para desenvolver plenamente seu ser espiritual, um meio vital mais aceitável 
e participação ativa e responsável nas instituições sociais, econômicas, políti- 
cas e culturais. Tudo isto pode resumir-se no direito de cada homem e de cada po 
vo a um desenvolvimento integral- para o indivíduo e autônomo e solidário para os 
povos". 

No México, afirmam os bispos, o desenvolvimento não e integral. "0 desenvol- 
vimento econômico sem justiça da, como resultado, a formação de um setor social 
privilegiado que adota os padrões de consumo e culturais do país dominante. Pelo 
efeito de demonstração, tais padrões se estendem em seguida a toda a sociedade e 
aparecem impostos pelas manipulações da publicidade comercial e dos meios de comu 
nicaçao". 

Dentro desse "estado de injustiça", o episcopado denuncia ainda a ausência 

de "organizações autenticas, funcionais e sadias, e sobretudo populares.  Este fe 
nomeno característico dos países subdesenvolvidos contraria o direito natural do 

homem de constituir sociedades livres.  Uma sociedade que se apoia somente na ra- 
zão da força pode ser qualificada de desumana". 

"Esta e uma injustiça flagrante que se agrava com o enquadramerito.passivo e 
compulsivo do povo, com a finalidade de usa-lo como apoio político", prossegue o 
documento.  "A mentira se manifesta numa serie de fenômenos que vão desde o ocul- 
tamente da verdade ate a persuasão e o condicionamento psicológico, para fazer 
com que a sociedade aceite tudo o que lhe e objetivamente contrario". 

Entre as palavras que, no México, significam o contrario do que realmente 
querem dizer, os bispos colocam "democracia", que se traduz em ignorância, manipu 
laçao, condicionamento; "progresso", que passa a significar marginalização, expio 
ração, desigualdade crescente de regiões e setores; "justiça social", que na ver- 
dade e abolição do direito de greve, dependência sindical, e abandono do camponês. 

A essa situação o documento opõe as palavras de João XXIII: "a convivência 
humana so pode ser julgada como ordenada, frutifera, congruente com a dignidade 
humana, se for baseada na verdade". *  (jB, 16 Out 71) 

■»■■)(•*• 

(l).Vide CI-SI Set 71,   folha 2.22 
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3. POTÊNCIAS COMUNISTAS 

a. URSS 

l) A Internação de Dissidentes Políticos em Hospitais de DoençasMentais - Apli- 
cação de Torturas e dé Drogas, Visando a Quebrar as Resistências - Conl-ole 
Escapa ao Ministério da Saúde, Pertencendo ao Miniscerio do Interior (MVD) 
e a KGB - Policia Forja Casos de "Irresponsabilidade Legal", Cujo Rito Não 
Admite Defesa Nos Tribunais - Dr. D.R. Lunts, Coronel do KGB, Responsável Pe 
los Diagnósticos de "Doença Mental" Nos Casos Politicos. 

Do "Christian Anti-Communism Crusade", de 1 Set 71: 

* Psiquiatras do Canada e da Grã-Bretanha estão muito preocupados com a pra 
tica de encerrar os opositores ao regime em hospitais para doençasmentais. A se 
guinte moção foi aprovada pela Junta de diretores da Associação Psiquiátrica Ca 

nadense, em 19 Jan 71: 

"A Junta de Diretores da Associação Psiquiátrica Canadense acolheu o relato 
rio de Dez 70 da Secçao de Psiquiatria, Associação Medica, da Columbia Britânica, 
relativa a propalada detenção viciosa, em manicômios daURSS, de indivíduos apa - 
rentemente sadios, cujos pontos-de-vista, e atitudes conflitam com os do regime.... 
A Junta de Diretores recomenda que a Associação Medica Canadense estude o relato 
rio, que aprove as resoluções e que pressiaie fortemente, através dos canais a se 
guir citados, visando a futuros estudos e ações contra essa propalada pratica,na 
URSS ou em qualquer outro lugar em que denuncias similares sejam levantadas; 

- Associações Médicas estrangeiras 

- Associações Psiquiátricas internacionais 

— Organização Mundial de Saúde 

— Associação Mundial de Psiquiatria".* 

*  *• 

Um grupo de traba]ho,sobre a Internação de Dissidentes em Manicômios, publi 
cou um livreto, na Inglaterra, sob o titulo de " A Internação de Dissidentes So 
viéticos em Manicômios". Dele, ex.traem-se os seguintes trechos: 

* Relatos de que dissidentes politicos, na União Soviética, estejam  sendo 
internados em hospitais para doentes mentais são registrados na "Crônica    dos 
Acontecimentos Correntes", um boletim bi-mensal publicado pelo emergente movimen 
to pelos direitos civis (l). Circula clandestinamente, sob a forma de "samizdat", 
isto é, de folhas mJraeografadas que passam de mão em mão, alcançado o Ocidente re 
gularmente, pelas mais variadas vias. 

Em Jan J953> depois do notório comunicado da "TASS" acerca da conspiração 
dos nove médicos (a maioria deles judeus) para envenenar dirigentes do governo e 
do partido, S.P. Pisarev, uma das autoridades partidárias,enviou um relatório a 
Stalin sobre os descuidos dos órgãos de segurança, enfatizando a necessidade de 
verificar, independentemente daqueles orgaos, as acusações contra os "envenenado 
res". No dia da morte de Stalin, Pisarev foi aprisionado e, após diagnostico do 

(l) Vide CI-SI,   Jun 71,   Fl 3.2 
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Instituto Serbsky de Psiquiatria Forense (que desempenha um papel saliente no 
diagnostico daqueles individuos acusados de ofensas politicas), viu-se confinado, 
por quase dois anos, em hospitais psiquiátricos. Foi J.iberado pela interferência 
pessoal do Procurador-Geral da URSS, depois que uma copia do seu relatório de 
1953 a Stalin chegara as mãos do secretario do CG do partido. A seu próprio e 
insistente pedido, no entanto, foi Pisarev examinado pelo Instituto Gannushkin 
de Pesquisa Cientifica de Psiquiatria, passando mais dois meses no hospital, ao 
fim dos quais teve finalmente desmentido o diagnostico anterior de "esquizofreni 
co" e de "psicopata paranóico". 

Como resultado da sua própria experiência em encontrar pessoas normais - in 
clusive eminentes professores, escritores e outros intelectuais que nao haviam 
cometido crime algum - confinadas indefinidamente com os doentes mentais, Pisa- 
rev mais uma vez escreveu ao CC do PCUS. Como conseqüência, em .1955> foi designa 
da comissão para, sob as ordens de A.I.Kuzenetsov, membro graduado do CC, inves- 
tigar a matéria. A comissão realizou buscas no Instituto Serbsky e visitou os 
dois hospitais "especiais" (prisões) de Kazan, alem de outros hospitais psiquiá- 
tricos normais, também usados para o mesmo propósito. Todos os fatos que Pisa- 
rev apontara foram confirmados. "Entre os mentalmente doentes", estavam centenas 
de pessoas sadias, sentenciadas a reclusão indefinida. Perversões da verdade nos 
diagnósticos do Instituto Serbsky, particularmente pelo Dr D.R.Lunts (naquela epq 
ca, conferencista), eram sistematicamente observadas. (Da carta de Pisarev ao 
"presidium" da Academia de Ciências Médicas da URSS, em 4 Abr 70.) 

As instituições existentes em Kazan e Leningrado funcionavam sob a denomina 
ção oficial de "hospitais - prisão psiquiátricos", embora nenhum tratamento fos 
se dado aos pacientes verdadeiramente doentes. A comissão chegou a conclusão una 
rime de que se tornava necessária uma reorganização radical no campo da diagnose 
psiquiátrica^ e de que os hospitais-prisao deveriam ser retirados, sem delongas, 
do controle exclusivo dos orgaos administrativos de investigação, sendo transfe- 
ridos completamente  para a supervisão do Ministério da Saúde da URSS. 

0 superior de Kuzenetsov ( certamente V.M.Churayev), a quem o relatprio foi 
submetido, omitiu-o dos dirigentes do CC, enviando-o, finalmente, para o arquivo. 
Kuzenetsov e seus companheiros de comissão foram afastados do CC.        > 

No Instituto Serbsky, embora hoje nominalmente administrado pelo Ministério 
da Saúde, não houve mudanças reais. Pelo contrario; D.R. Lunts, agora professor, 
manteve seu posto de diretor de todos os diagnósticos ligados a casos politicos, 
sendo ainda um dos responsáveis pelo treinamento do pessoal novo. 0 Major-Gene. - 
ral Grigorenko, um "paciente" politico (1964-1965 e agora, de novo), escreveu:"Eu 
mesmo, em mais de uma ocasião, vi o Professor Lunts, chefe do departamento a que 
fui entregue, chegar para o trabalho em uniforme de Coronel do KGB. E   verdade 
que sempre atendia, no departamento, vestindo o jaleco branco. Também vi outros 
médicos do Instituto com uniformes do KGB". 

Nao apenas os antigos hospitais psiquiátricos "especiais" se mantiveram fora 
do âmbito do Ministério da Saúde, mas outros mais foram criados: em Sychyovka,na 
província de Smolensk, em que "as pessoas sao reduzidas a condição de oempleto 
colapso mental" ("Crônica", Jun 1969). Em 1965» um outro foi inaugurado em Chern 
yakhovsk, província de Kaliningrad, num edifício que servia anteriormente de pri 
são alemã. Em 1966, mais um outro foi aberto em Minskj em 1968, foi a vez de 
Dnepropetrovsk, na Ucrânia. 

Que os hospitais-prisão psiquiátricos estejam ainda diretamente subordina - 

RESERVADO 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



OUT 71       CI-SI RESERVADO )<? 3.3 

dos ao Ministério de Negócios Interiores (MVD) e, portanto, amplamente abertos ao 
controle do KGB, foi provado logo no inicio de 1970, pelo numero 5 do jornal da 
quele Ministério, "Em direção a uma nova vida". Anunciava ele a decisão ministeri- 

al de substituir a expressão "carcereiro" por " fiscal " nas prisões de investiga 
ção, prisões comuns, hospitais psiquiátricos de tipo especial, colônias educacio- 
nais de trabalho e centro de detenção preventiva juvenil do sovi&e  de Moscou". 

Todos esses hospitais psiquiátricos "especiais" têm as seguintes caractens 
ticas em comum: prisioneiros políticos, embora mentalmente sadios, são mantidos , 
nas mesmas celas que os pacientes seriamente pertubados (entre eles, réus de cri 
mes como assassinato, estupro, assalto a mão armada); se não renuiiciarem as  suas 
camrrr-cvs,  veem-se sujeitos a tortura fisica, a pretexto de tratamento; a injeções 

de grandes doses de "aminazine" e "sulfazine", que provocam reações depressivas de 
choque e serias desordens fisicas". A sulfazine provoca O aumento de temperatura 
do CTrf.o ate 40eC, com fraqueza, reumatismo nas juntas, dores de cabeça, sensibili 
dade nos locais em que for aplicada. Tais sintomas perduram de um a dois dias a - 
pos  cada dose." A aminazine e administrada via injeção intramuscular, de maneira a 
não ser absorvida e formando tumores malignos, os quais terão de ser mais  tarde 
wr  VTS cirurgicamente". Outra forma de punição e o "enrolamento", descrito por 
Bukovsky e Fainberg, pelo qual o paciente e envolvido, da cabeça aos pes, em lona 
úmida e tao apertado, que se lhe torna difícil respirar/"A medida que a lona seca, 
fica ainda mais apertada. Um atendeute medico, no entanto, esta sempre presente e, 
se o pulso do paciente cair, o aperto da lona e relaxado. Ou, como em Kazan,  os 

pacientes são amanhados as suas camas, durante três dias ou mais; com essa forma 
de punição, as regras de higiene são ignoradas: não se permite aos pacientes ir ao 
sanitário e nao lhes sao fornecidos urinois. 

0 regime e o mesmo que nas prisões fechadas, com uma hora de exercício dia 
rio. Algumas vezes, aminato de sódio, um forte narcótico, e administrado antes dcs 
interrogatórios, por injeção. 0 pessoal (dos hospitais) e composto de serventes 
recrutados das forças de policia, cujos uniformes estão escondidos pelos aventais 
brancos, enfermeiros escolhidos dentre os pacientes criminosos, também com aven - 
tais brancos, e pessoal medico e auxiliar, muitos com insignas de oficiais sob os 
jalecos.Os muros de tijolos que circundam esses hospitais sao ainda mais impres — 
sionantes que aqueles das prisões de outros tipos. 0 regime mais terrivelmente ar 
bitrário prevalece nos hospitais de Sychyovka e Chernyakhovsk, onde os pacientes 
doentes e os presos políticos são vitimas de agressões diárias e de humilhações sa 
dicas da parte do pessoal administrativo e dos enfermeiros, cuja ação nao sofre 
limitação alguma. Ali,na primavera de 1960, o paciente Popov apanhou ate morrer, 
embora o registro oficial declarasse,que havia morrido de "hemorragia cerebral". 

Na URSS, se uma pessoa mentalmente doente representar perigo para si niesma 
ou para os outros, os órgãos de saúde podem coloca-la num hospital psiquiátrico, 
sem necessidade do seu consentimento, ou dos parentes e/ou dos curadores. 

Por causa disso, a KGB ou a procuradoria tem a liberdade de iniciar um caso 
criminal, seguindo o procedimento descrito a seguir. Suponhamos que um homem come 
ta um ato que a KGB considere criminoso e que seja, por exemplo, a participação 
numa demonstração publica de protesto, a distribuição de folhetos ou um discurso 
de contestação <jo  debate: e preso e interrogado. Então, se a KGB julgar que come- 
teu o crime (l) em estado de irresponsabilidade legal, ou se desejar dispor dele, . 

■ ev-it^r*':; um julgamento público de que participe uma defesa inspirada e que provo - 
que outras demonstrações, envia-o para ser diagnosticado psiquiatricamente,   em^ 

(l)Segundo os parâmetros liberticidas e policialescos de opressão do Estado Sovie 

tico. 
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geral no Instituto Serbsky. 0 Professor Lunts e seus colegas consultam então os in 
vestigadores da KGB, a fim de saber qual diagnostico seria politicamente mais 
conveniente, e tranqüilamente o produzem. Por ele, declaram que o crime (l) foi 
cometido no estado de irresponsabilidade legal. Em seguida, um tribunal, em que 
nao e permitida a presença do defendente, geralmente endossa, sem perguntas, a 
recomendação do Instituto, de tratamento compulsório indefinido. A defesa nada 

mais pode fazer, senão produzir provas maciças de contradição ao diagnostico, pa 
ra pedir um segundo exame psiquiátrico, mais objetivo, o que e quase sempre recu 
sado. 

Uma vez recluso, as chances de o paciente-prisioneiro libertar-se sao muito 
incertas. 

Pode ocorrer de cruzar o seu caminho um medico honesto, o qual, com dificul 
dade, obtenha a sua soltura. Sabe-se que um tal processo leva 6 anos para ser con 
cluido... 

Falando de experiência que teve por ocasião do seu primeiro encarceramento, 
Grigorenko diz: "Fiquei especialmente chocado com o caso do engenheiro Pyotr 
Alekseyevich Lysak. Porque falara, numa reunião estudantil, contra a expulsão de 
alguns estudantes por razões políticas, foi acabar num hospital psiquiátrico e, 
quando ali cheguei, ja Ia estava havia sete anos. Uma raiva amarga contra essa 
selvagem injustiça,provocada pela sua vida arruinada, tomara conta dele, e escre 
via reclamações diárias, as quais, naturalmente, jamais alcançaram os destinatá- 
rios, mas sim eram guardadas nos arquivos do hospital, servindo de pretexto para 
mais 'tratamento'. As pessoas que não admitem estar doentes quase nunca são libe 
radas dos hospitais psiquiátricos. Tentei inocular essa verdade dentro de mim. 
Durante uma conversa com Lysak, disse-lhe irritado: 'Su^, lógica e tão irreal,que 
começo a duvidar da sua normalidade'. Êle parou de repente, fitou-me com uma ex- 
pressão que nao esquecerei ate o dia da minha morte, e me perguntou, num tom de 
voz mal audivel e com amargo ressentimento: 'Você de fato acredita que homem pos 
sa permanecer sete anos aqui e ainda ser normal?". (2) ■* 

2) Intelectuais Soviéticos Pedem Por Autor Tido (Joino Louco - Usarão de Todos os 
Meios Legais Para Provar Sanidade Mental de Bukovsky - Antes, Passara Mais 
de Cinco Anos em Campos de Trabalhos Forçados - Mãe Pede Por Filho, "Tortura- 
do Dia Após Dia^ Ano Após Ano". 

* Quarenta e oito intelectuais soviéticos, dissidentes do regime, enviaram 
carta aberta ao Instituto Psiquiátrico de Serbsky, advertindo de que usarão de to 
dos os meios legais para provar a sanidade mental do escritor Vladimir Bukovsky, 
preso desde março de 1970 e aguard.-ndc laudo psiquiátrico, 

A mae do escritor também assi';; outra carta, ei., que pede que salvem seu fi 
lho dos homens que "o torturam dia após dia, aro após ano". Bukovsky tem 28 
anos de idade e nenhum de seus amigos ou conhecidos duvida de que esteja em jui 
zo perfeito. Em 1967) o próprio Instituto declarou-o bom. 

(1) Segundo os parâmetros liberticidas e policiaiescos de opressão do Estado So- 

viético. 

(2) Sobre os Hospitais "Especiais" Sovieticçs de Psiquiátricos e s.  "Crônica dos A 
contecimentos Correntes", Vide CI-SI JUL 70, Fls 2.1 a 25. 
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A carta aberta foi distribuída, em copias, aos correspondentes estrangei - 
ros. Em anexo, a carta da mae do escritor afirma que a KGB não pode justificar 
legalmente a prisão do filho por mais tempo e, por isso, apelou para o expedien- 
te de envia-la ao Instituto de Psiquiatria. Segundo a lei soviética,   o Estado 
pode prender por tempo indeterminado qualquer pessoa internada em hospital. 

Bukovsky ja passou dois anos internado em hospitais psiquiátricos e sofreu 
exame, duas vezes, no Instituto de Serbsky, ha quatro anos, acusando o laudo que 
ele goza de plenas faculdades mentais. No entanto, detido em março do ano passa- 
do, sob a acusação de violar o Código Penal e por agitação e propaganda anti-so- 
vietica, em setembro deste ano foi transferido da prisão para o Instituto de Ser 
bsky, onde se encontra ate hoje. Temem seus amigos que ali fique internado, além 
dos seis meses previstos para os exames. 

Essa manobra tem sido utilizada com freqüência, na União Soviética, para re 
tirar da vida publica pessoas que, no terreno politico, julga o regime possam cau 
sar problemas. Bukovsky sempre se recusou a aceitar qualquer tipo de chantagem e 
nao teme ameaças. Ja passou mais de cinco anos em campos de trabalhos  forçados 
mas, ainda assim, conserva seu otimismo. 

Assinam a carta aberta engenheiros, malematicos, artistas, escritores, um 
historiador e um cineasta. Encerram-na com uma advertência: "Afirmamos não poder 
considerar senão crime a declaração de que Bukovsky é insano".* (jB, 06 OUT 71)• 

*• * * 

3) Policia Secreta Invade Casa do Historiador Roy Medvedev - Seu Irmão Gêmeo , 
Zhores, Havia Sido Internado em Clinica Psiquiátrica, Por Se Opor ao Regime - 
Kremlin Tenta Silenciar Aqueles Que Alertam Povo Sobre Stalinizaçao em Marcha 

* 0 historiador soviético Roy Medvedev acaba de denunciar a ação da poli - 
cia que, em uma busca domiciliar, ha pouco mais de uma semana    lhe confiscara 
manuscritos sobre Stalin, sobre o problema hebraico na União Soviética e sobre a 
política soviética no Leste europeu. Ao denunciar o fato, pediu a devolução dos 
manuscritos, que "representam anos de pesquisas e de estudos". 

Roy Medvedev tem apenas 36 anos de idade e sua historia esta estritamente 
ligada a do seu irmão gêmeo, o biólogo Zhores, que em junho do ano passado este- 
ve internado em um hospital psiquiátrico por ordem das autoridades soviéticas.As 
duas historias correm paralelas e sao indicativa.s da condição dos intelectuais , 
hoje, na União Soviética. 

Autor de um livro reprovado pela censura - "Ascensão e Queda de T.D.Lysenkri1- 
e publicado so no exterior, Zhores Medvedev^em maio de 1970^distribuiu entre os 
correspondentes ocidentais umr. "carta aberta"^ na qual lamentava as restrições im 
postas aos cientistas soviéticos, bem como as dificuldades que encontravam para 
se comunicar, pelo correio, com os colegas de outros paises. 

Depois que á "carta aberta" foi publicada por um jornal ocidental, Zhores 
Medvedev foi preso no próprio Instituto de Radiologia de Obninsk, do qual era djL 
retor, e submetido a exame psiquiátrico no Instituto Serbsky, de Moscou, dirigi 
do por um Dr. Lunts, que se especializou em declarar "doente mental" todo inte- 
lectual que nao estiver de acordo cora o regime. 

Segundo o diagnostico de Lunts, o biólogo deveria permanecer "em observa - 
çao" era uma clinica psiquiátrica durante ura raes. Contra essa decisão, o irmão Roy 
promoveu uma campanha que era breve teve o apoio dos maiores representantes   da 
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cultura e das ciências: Alexander Soljenitsin, Piotr Kapica, Igor Tamm, Andrei 
Sakharov e outros. Ate o presidente da Academia de Ciências, Mstislav Keldysh, 
interveio para apressar a libertação de Zhores. 

A libertação ocorreu três semanas mais tarde. A policia declarou, na oca- 
sião, que estava disposta a dar o caso por encerrado, com a condição de que o 
biólogo se abstivesse de escrever qualquer coisa sobre o acontecido. Meses mais 
tarde, entretanto, Zhores descobriu que estava fichado, no hospital psiquiátrico 
de Obninsk, como portador de "incipiente esquizofrenia". 

Zhores reagiu e, juntamente com o irmão Roy, escreveu um livro que natural^ 
mente foi ignorado na União Soviética, mas foi publicado no Ocidente com o titu- 
lo "A Question of Madness" (Uma Questão de Loucura). E a participação de Roy na 
redação desse livro teria sido a causa da busca que a policia acaba de realizar 
no seu apartamento. 

Roy Medvedev e um historiador anticonformista. Foi expulso do Partido Comu 
nista por ter enviado,, a revista teórica do partido, "Kommunist", uma carta na 
qual protestava contra a "gradual reabilitação de Stalin". Anteriormente, em 
abril de 1970, enviara uma "carta aberta" a Brejnev, Kossyguin e Podgorny,^ na 
qual eram analisadas as causas do "gap" tecnológico soviético com relação aos 
paises ocidentais. 0 documento trazia também a assinatura dos fisicos Sakharov 
e Turcin. 

Dizia aquele documento, entre outras coisas: "Na época atual, e imprescin- 
dível adotar uma serie de medidas que permitam uma ulterior democratização da v^ 
da social do paxs. Esta necessidade decorre, em particular, da estreita ligação 
existente entre o problema do progresso tecnico-oconomico e dos métodos de dire- 
ção cientifica com os da liberdade de informação, propaganda e competitividade. 
Esta necessidade decorre também dos problemas de política-interna e externa." 

Entre os documentos apreendidos pela policia no apartamento de Roy Medve - 
dev encontra-se,também,um estudo sobre o papel do Kremlin nos acontecimentos 
tchecoslovacos de 1968 e nos distúrbios que ocorreram na Polônia, no ano passado. 
Mas a atenção da policia concentrou-se principalmente nos estudos sobre a ques- 

tão hebraica e sobre Stalin. 

Esta é a história de dois irmãos gêmeos que, juntos,lutam em defesa de um 
mínimo de liberdade, de independência e de dignidade. E uma historia parecida com 
outras histórias, das quais são protagonistas outros historiadores, outros cien- 
tistas, outros escritores que lutam pela mesma liberdade, pela mesma independên- 
cia e pela mesma dignidade, em condições idênticas. 

0 que mais espanta, em tudo isso, não é a repressão das autoridades sovié- 
ticas, mas o fato de que a repressão nao desanima aqueles que lutam pela liberda 
de. Ainda nestes mesmos dias, quando a policia invadia o lar de Roy Medvedev, a 
escritora Lydia Chuokvkaia fazia circular uma outra "carta aberta"^ lamentando o 
fato de que os tribunais soviéticos cada vez mais equiparam a literatura anti- 
stalinista a literatura anti-sovietica. *  (GL, 29 OUT 71) 

4) "Diário Político", Outra Manifestação de Repudio as Praticas Oficiais - Cor- 
po de Redatores Provavelmente Constituído de Elementos Importantes do PCUS 
ou de Pessoas a Eles Muito Chegadas - Combate aos Processos de Stalinizaçao 

* Diz-se que "e melhor acender uma pequena vela do que amaldiçoar a escuri 
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dão", e é isto, aparentemente, o que está tentando fazer um pequeno grupo de ci- 
dadãos soviéticos com a publicação do "Diário Politico", cuja existência foi re 

centemente revelada. 

0 "Diário Político", desconhecido dos observadores estrangeiros ate 21 de 
agosto, quando sua existência foi anunciada a um pequeno grupo de jornalistas oci 
dentais em Moscou, e uma pequena vela solitária na escuridão de noticias que as 
práticas da censura oficial criaram na União Soviética. De acordo com as informa 
çoes, o diário vem sendo publicado regularmente desde a queda politica do Pri - 

meiro-Ministro Kruschev, em outubro de 1964. 

Não se conhecem os redatores e colaboradores do diário, mas o jornal refle 
te o ponto-de-vista do que poderia ser qualificado de "leal oposição" a Moscou. 
Em suas crenças, os autores parecem enfileirar-se entre os marxistas dogmáticos 
(embora anti-stalinistas) e os comunistas independentes, cujas opiniões corres - 
pondem às de Alexandre Dubceck, ex-lider do Partido Comunista Tcheco, que  foi 
afastado do poder em 1968, após a invasão da Tchecoslovaquia pelas forças do Pac 
to de Varsóvia.  Mas, percebe-se que todos tem um traço comum - o sincero desejo 
de reformar o atual sistema soviético. Acredita-se que muitos dos colaboradores 
são membros do Partido Comunista colocados em altas posições, ou pessoas    que 

com eles mantém estreitos contactos. 

Uma edição típica pode conter ensaios anônimos, transcrições de reuniões 
secretas de altos membros do Partido, reproduções de petições em que se apoiam 
as causas liberais ou denunciam a repressão stalinista, seleções de livros  nao 
publicados de autores soviéticos e resumos de publicações estrangeiras. 

0 diário é outro exemplo da crescente pratica popular de "samizdat" (l), e 
contém notícias que dão informações que nao aparecera nas publicações oficiais so 

vieticas. 

Por exemplo, em dezembro de 1969, o diário revelou que o "Literaturnaya Ga 
zeta", órgão ortodoxo do Sindicato de Escritores Soviéticos, realizara, em 1968, 
um inquérito de opinião publica que mostrou que o romancista Aleksandr Solzhe- 
nitsyn continuava entre os autores preferidos, ombora as obras deste   ganhador 

do Prêmio Nobel estivessem proibidas desde 1964. 

0 diário anunciou os esforços que fazem os stalinistas para conseguir maior 
poder na União Soviética. Uma dessas tentativas ocorreu em outubro de 1966, quan 
do, numa reunião secreta de ideólogos do Partido, 'fevi G. Sturua, Secretario do 

Partido Comunista na Geórgia, lugar de nascimento de Stalin, pediu uma nova e 
mais favorável revisão do regime stalinista. Disseram os redatores do diário que 
70 por cento dos presentes aplaudiram, mas os outros permaneceram em silêncio ou 

protestaram. 

0 diário também já fêz uma analise negativa dos assuntos atuais. Por exem- 

plo, as comemorações do centenário de nascimento de Lenine, era 1970, foram as- 
sim registradas: "Infelizmente, a maioria das atividades teve caráter oficial e 
pomposo... A grande e dispendiosa campanha de propaganda deixou muito pouca im- 

pressão na mente do maioria do povo soviético". - 

Era abril de 1970, ura ensaio de 10 mil palavras assinado por "A.R." criti- 

cou duramente a política exterior soviética e desmentiu as noticias oficiais de 

continuas vitorias. 

Embora divulgado dentro de um pequeno circulo de cidadãos soviéticos,   o 

(lj Vide CI-SI,   Jul 70,  Fl 2.4 
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Diário Politico pode bem ser uma pequena vela a derramar sua luz sobre 

de outros. * (FSP, 11 Out 71) 

milhares 

A respeito da pratica soviética de confinar os contestadores do regime em 
hospitais psiquiátricos "especiais", e da crescente oposição dos segmentos mais 
esclarecidos da população da URSS ao regime tirânico do PCUS, apresentou o "Este 
do de São Paulo", em 10 Out 71j a apreciação que, a seguir, se transcreve: 

* Esta folha publicou na semana passada, diariamente, um grande volume de 
informações sobre o crescente inconformismo e protesto dos intelectuais, dos ci- 
entistas, dos artistas, das minorias nacionais e de cidadãos comuns, dotados de 
sensibilidade moral, contra o regime soviético que ha mais de cinqüenta anos do- 
mina o pais e oprime seu povo, tirando-lhe, com os métodos stalinistas em vi- 
gor, qualquer possibilidade de expor livremente seu pensamento e suas opiniões. 
Provavelmente sempre houve oposição ao regime soviético. Também agora nao e difi 
cil imaginar que o inconformismo seja muito maior do que se tem conhecimento no 
Ocidente. 0 empenho de uma máquina policial bem montada em impedir que se saiba, 
no exterior e no próprio pais, o que se faz contra as praticas totalitárias do 
regimeyimpede que se tenha conhecimento exato da verdadeira extensão da oposi - 
ção. 0 que se conhece e apenas parte do que realmente ocorre. 

Mesmo assim, as abundantes informações que esta folha e capaz de transmi - 
tir dão idéia aproximada da profundeza e da amplidão do movimento de contestação 
que hoje ja dispõe ate mesmo de uma imprensa clandestina, o "Samizdat", que faz 
circular, de mão em mão e através de todo o pais, criticas ao regime. As copias 
multiplicadas) da clandestina "Crônica dos Acontencimentos" chegam as mãos dos 
correspondentes ocidentais em Moscou, que as transmitem aos seus jornais. Dessa 
forma, cria-se paulatinamente uma opinião publica russa, antes inexistente - pois 
a resistência só se manifestava individual e esporadicamente - como também se po 
de mobilizar a opinião pública ocidental em defesa dos cidadãos soviéticos que 
protestam e que são os mais lidimos representantes da consciência nacional da 
Rússia, cuja perseguição desfigura a imagem do pais que o governo de Moscou pro- 

cura projetar no exterior. 

0 que torna realmente muito delicada a situação do governo soviético e o 
fato de os contestadores de hoje serem realmente bons patriotas russos e exigi- 
rem apenas a observância do espirito e da letra da própria Constituição soviéti- 
ca. De fato, é difícil encarcerar cientistas ou literatos do gabarito do fisico 
nuclear Andrei Sakharov e do escritor Alexander So", zhenytsin, que enalteceram a 
Rússia em todo o mundo. Isso, por duas razões. Primeiro, porque a URSS, empenha- 
da em competição tecnológica - cujos instrumento incluem ate a espionagem indus 
trial - com o Ocidente, simplesmente não pode dar-se ao luxo de encarcerar um 
Sakharov, pai da Bomba H soviética, o que alienaria toda a coniunidade cientifica 
russa. Foi essa a razão da libertação do biólogo Zhores Medvedev, diversas vezes 
confinado num manicômio. Segundo, porque,a esta aütura, o governo de Moscou teme 
que a contestação dos intelectuais, a oposição dos cientistas e as tendências rei^ 
vindicatórias das minorias nacionais se fundam num movimento político capaz de 
congregar, sob a forma de poderosa força revolucionaria, o descontentamento la- 
tente em toda a população do país. 0 dilema do governo soviético e realmente bem 
grande, pois, se não conseguir manter sob controle a dissidência, nao terá aiter 
nativa senão a de autorizar a KGB a promover expurgos das mesmas proporções dos 
promovidos por Stalin na década dos 30. As conseqüências de tal decisão, no pais 
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e no exterior, seriam realmente ponderáveis. 

Nao se sabe, com exatidão, se as condições do nosso tempo, da sociedade so 
vietica e da situação mundial, permitirão o controle efetivo da dissidência in - 
tema e, mais ainda, a repetição de expurgos nas proporções dos promovidos na de 

cada dos 30. Nao nos cabe, alias, ensaiar previsões, mas apenas verificar e in 
terpretar os fatos. Andrei Sakharov, em nome da Associação da Defesa dos Direi- 
tos Humanos, por ele fundada e dirigida, formulou dois apelos ao governo soviéti 
co. No primeiro apelo, exigiu uma nova legislação mais liberal, isto é, a mudan 
ça total das leis que orientam a emigração. Na sua carta de 20 Set 71, Sakharov 
sugere que o Soviet Supremo aprove uma nova legislação que resolva, "com espíri- 
to democrático", o problema da emigração, exige a anistia para as pessoas que 
foram presas por terem tentado abandonar o pais e liberdade para as que, por 
igual motivo, "foram submetidas pela força a tratamentos em hospitais psiquiátri 
cos". Sakharov recomendou,também,alterações no artigo do Código Penal que carac 
teriza tentativas de fuga como "traições a pátria". Afirmou que as pessoas que 
tentam emigrar estão, por assim dizer, na situação de cidadãos de segunda cate- 
goria, em conseqüência dos preconceitos e do conformismo da sociedade soviética. 
Eis ai uma clara condenação do tradicional anti-semitismo russo, fomentado e 
aprofundado pelo regime soviético sob o titulo de anti-sionismo. Mas o que toma 
notável esse apelo e o fato de ele manter-se dentro da Constituição soviética e, 
quando exige mudanças de política, sugerir que sejam feitas de acordo com proces 
sos igualmente constitucionais. 

Num segundo apelo, Sakharov, encabeçando a lista de 46 dissidentes que o 
assinaram, protesta contra o novo internamente do escritor Vladimir Bukovski nu- 
ma clinica psiquiátrica. Na carta, dirigida ao diretor da clínica Serbsky e a Or- 
ganização Mundial de Saúde, os dissidentes, liderados por Sakharov, afirmam que 
nenhum deles jamais duvidou de que Bukovski "está em seu juizo perfeito". Escla- 
recem também quedem hipótese alguma, aceitarão uma declaríição da clínica afirman 
do que Bukovski esta louco e advertem que recorrerão a todos os meios legais pa- 
ra liberta-lo. A apreensão da mae de Bukovski, porem, e mais que justificada, 
pois, em carta aberta as autoridades soviéticas, ela trata do perigo terrível que 
pesa sobre o jovem intelectual: "Pessoas de avental branco atormentam-no, marti- 
rizam-no, dia após dia, e continuarão fazendo isso até que êle fique realmente 
louco". 0 cientista Medvedev e o general Grigorienko estão a par de muitos casos 
em que isso realmente ocorreu. 0 cientista, em seu livro recentemente publicado, 
e o general,, em depoimento, relatam esses casos. Ambos qualificam a pratica de con 
finamente de dissidentes em manicômios, onde são tratados como loucos, de autên- 
tico "espiritocidio". 

Toda essa situação justifica a pergunta feita pelo escritor Andrei Amalrik, 
que indagava se sobrevivera ate 1984 o regime que provoca a oposição dos homens 
mais lúcidos do pais, isolando-os em seguida em manicômios, sob a alegação   de 
que são loucos. *  (ESP, 10 Out 71) 

■» •» ■* 

5) Presos 92 Judeus Quando Tentavam Encaminhar ao PCUS Protesto Contra a Não-Au- 
torizaçao da Emigração para Israel - Sensibilidade Oficial as Críticas   do 
Ocidente Ameniza Repressão 

* A policia soviética, em sua mais violenta ação desde o início da campa 
nha de emigração em massa de sionistas dissidentes para Israel, prendeu, dia 25 
Out 71» 92 judeus em seis cidades russas, quando tentavam encaminhar cartas  de 
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protesto a sede do Partido Comunista em Moscou. 

Nas cartas, os judeus pediam vistos de saída para Israel. Fontes judaicas 
disseram que a maioria foi libertada após interrogatório de algumas horas. Mas 
permanecem ainda presos 30 deles nas cidades de Vilna e Riga, na Lituânia. 

Os protestos judaicos junto a sede do Partido Comunista começaram há dois 
meses. Em setembro, um grupo de 60 a 100 judeus chegou a ir todos os dias à sede, 
mas nenhum deles foi preso. 

Apesar das detenções, observadores acreditam que os russos têm-se mostrado 
mais sensíveis as criticas do Ocidente, principalmente depois das demonstrações 
judias durante a visita de Alexei Kossyguin ao Canadá. *  (GL, 26 Out 71) 

*■«•■«• 

6) Aumenta a Criminalidade na URSS - Imprensa Oficial Revela Preocupação e Inves- 
te Contra Tribunais de Justiça - Código Penal Considerado "Muito Brando" 

* A imprensa estatal soviética, que raramente publica notícias sobre assas 
sinatos, furtos ou agressões, acaba de revelar que o Governo está "seriamente 
preocupado" com o crescente aumento do índice de criminalidade no país. 

Em recentes artigos aparecidos em vários jornais, as autoridades têm criti 
cado severamente os tribunais de Justiça "por sua falta de rigor e ineficiência", 
e revelam casos criminais só agora desvendados pela Polícia. 

0 jornal sindical "Trud" contou com pormenores as façanhas de uma quadri - 
lha de sete ladrões de automóveis da zona de Moscou. Eles "puxavam" os carros ge 
ralmentc defronte a edifícios públicos e os vendiam a "clientes ricos" da Ásia 
Central. 

Os próprios ladrões dirigiam os automóveis por uma rodovia de mais de   3 
mil quilômetros ate Samarkan, atravessando quatro repúblicas soviéticas e cente- 
nas de postos policiais. Durante as viagens, assaltavam bares e lojas, para se 
proverem de conhaque, vinho, vodka e roupas. 

"Os furtos de automóveis tornam-se cada vez mais freqüentes na ÜRSSV porque 

os ladrões sabem como e moderado o Código Penal soviético: um ano no máximo para 
os que nao tem antecedentes criminais", critica o "Trud". *  (GL, 25 Out 71) 

* * ■* 

7) Presos Oficiais do Exército Vermelho - Acusados de Fazer Propaganda em Favor 
do Comitê dos Direitos Humanos 

* Segundo informes divulgados, os serviços de segurança militares soviéti- 
cos teriam detido muitos oficiais, em Moscou e nas províncias. A Força Aérea te- 
ria sido particularmente atingida pela medida, com 63 oficiais aprisionados; ape 
nas seis dentre eles seriam de nacionalidade russa, os demais pertencendo a ou- 
tras nacionalidades da URSS. 

Sao esses oficiais acusados de haverem realizado propaganda dentro das For 
ças Armadas, em favor das teses do acadêmico Sakharov, co-fundador do "Comitê 
dos Direitos Humanos".* (DR, Set 71) 
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8) Bomba Explode em Plena Praça Vermelha - Responsável Detido Próximo ao Portão 

Principal do Kremlin 

* Um homem não identificado fez  detonar, em 6 Out 71> uma bomba em  plena 
Praça Vermelha, nas proximidades do portão principal do Kremlin utiliaado ape 
nas por altas autoridades governamentais. Em poucos segundos, agentes a paisana 
prenderam o autor do atentado e um casal que se encontrava no local. 

Turistas ocidentais que testemunharam o incidente disseram que o homem, de 

aproximadamente 40 anos de idade, gritou algumas palavras em russo. A explosão 
ocorreu em frente a igreja de São Basilio e perto do portão Spasky. Os  detidos 
foram levados num automóvel, que em seguida retornava com os agentes para reco- 
lher todos os fragmentos da bomba. *  (JB, 7 Out 71) 

9) A Inócua Luta Oficial Contra o Alcoolismo - Todos os Niveis da Sociedade So- 
viética Portadores do Vxcio - Criminalidade, Função Direta do Consumo de Be- 
bidas Vi ao 

De "Analisis de Actualidades Soviéticas", do Instituto de Estudos da URSS, 

Alemanha, n? 202, de 15 Set Jlt 

* 0 alcoolismo constitui uma verdadeira "calamidade social" na URSS, segun 
do declara a imprensa oficial do país, única existente. Com base em informações 
oficiais soviéticas, reproduz este artigo o grau que atinge; essa situação: 

... Cerca de 20 a 30% dos ferimentos diários e aproximadamente metade dos 
ferimentos ocorridos nas ruas são resultantes do estado de intoxicação das pes- 

soas feridas. 

Segundo um médico de um hospital de Cheremkhovo, na região de Irkutsk "no- 
venta e cinco por cento dos nossos casos sao constituídos de ferimentos comuns, 
ou, para ser mais preciso, no hospital se encontram tanto ;.s vitimas dos liberti 
nos, quanto os próprios libertinos. Às vezes os médicos são feridos.  Veja que o 
departamento de ferimentos transformou-se, em verdade, num ramo da estação   de 
desintoxicação... A rudeza dos bêbados de Cheremkhovo converteu-se num flagelo 
para os seus habitantes. Devido ao comportamento violento desses bêbados, os tra 
balhadores que saem do trabalho noturno tem medo de, regressar as suas casas." 

("iComsomolskaya Pravda1} 14 Mai 71) 

"Na região de Gorki, lôCP/o dos assassinatos premeditados, cometidos durante 
o ano passado, foram realizados em estado de intoxicação (alcoólica), assim como 

72,6% dos casos de ferimentos graves e 53% dos roubos. Em Kostroma, 80 a 90% de 
todos os atos de vandalismo têm o alcoolismo como denominador comum. Num dos dis 
tritos de Perm, os bêbados são responsáveis por 85% dos roubos, 100% das viola- 
ções e 91% dos assassinatos premeditados ("Literatumaya Gazeta1^ 12 Jul 70). 

Todos os estratos da sociedade soviética estão afetados pelo alcoolismo (l). 
Nas estações públicas de desintoxicação, médicos, professores, engenheiros,  ato- 
res e jornalistas dormiam junto com artífices, carregadores, bombeiros, motoris- 
tas e vigias ("Molodoi Kommunist", número 5/1970). 

Em sua obra "A Condenação da Classe Trabalhadora_na Inglaterra^ l844",Karl 

(l) Não é por coincidência apenas que também os governos de Cuba e do Chile se ve 
jam a braços com o agudo problema do alcoolismo e suas conseqüências nas po- 
pulações. Trata-se da fuga provocada no homem pela nostalgia da liberdade... 
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Marx e Friedrich Engels escreveram: 

"0 trabalhador regressa do trabalho cansado e débil e encontra uma habita- 

ção carente de todo o conforto, úmida, hostil e suja;  necessita urgentemente de 

alguma alegria, deve possuir algo que faça valer a pena o seu trabalho, que tor- 

ne tolerável a perspectiva do próximo dia triste... seu corpo magro, debilitado 

pelo ar viciado e pela ma alimentação pede, aos gritos, por algum estimulo exter 

no;  sua necessidade de companhia so pode ser satisfeita numa taverna, não dispõe 

ele de outro lugar em que se encontrar com os amigos... Mas, aparte do fator pre 

dominantemente fisico que leva o trabalhador a beber, existem o exemplo da gran- 

de maioria, a educação inadequada, a impossibilidade de proteger os jovens da ten 

taçao e, em muitos casos, a influencia direta dos pais alcoolatras^que chegam a 

servir bebida aos filhos, a certeza de que, na bebedeira, se poderá esquecer, ao 

menos por umas poucas horas, das privações e da opressão da vida.  Aqui, o alcoo 

lismo deixou de ser um vicio, pelo qual se possa exigir contas do pecador,  para 

converter-se num fenômeno (sociológico), a conseqüência necessária e inevitável 

do efeito de certas condições sobre um... objeto com pouca vontade.  Que aqueles 

que converteram o trabalhador em um mero objeto se responsabilizem pelas conse- 

qüências." 

Com certas adaptações de menor monta, essas palavras se aplicam igualmente 

ao trabalhador soviético de hoje. * 

10) As Canções "Não-Oficiais" Não Deixam Ouvir As de Propaganda - A Outra Face 

das "Canções de Protesto" - Válvula de Escape da Juventude Contra a Falta 

de Liberdade - Alembros do Partido e da Burocracia e Suas Ações Postos em 

1M (.l.i t-u.l o 

Do "Análisis de Actualidades Soviéticas", n2 203, de 19 Out 71: 

*  Na URSS existem dois tipos de musica dramaticalmentu opostos: as ofici- 

ais, que são devidas aos compositores aprovados e subvencionados pelos organis- 

mos governamentais, e as "não-oficiais", devidas a inspiração de compositores a- 

madores. 
áL - ,v 

Mais perigosa potencialmente para o regime soviético do què a infiltração 

da música popular estrangeira, e a disseminação das canções "samizdat" próprias, 

especialmente as canções de protusto, cujas melodias e textos são gravados em fi 

tas magnéticas, copiadas em cadernos, ou simplesmente passadas de boca em boca. 

Essas canções são escritas por compositores anônimos nas prisões soviéticas, nos 

campos de trabalho, nas barracas do Exercito, nas fabricas e nas universidades. 

Cantam-se as canções "amizdat" nos albergues juvenis, nos apartamentos partícula 

res, nas ruas,nos trens, nos barcos de recreio e onde quer que se reunam infor- 

malmente os jovens.  Em geral são acompanhadas por violão.  Contem nao apenas Ia 

mentos pelos aspectos mais deprimentes da realidade soviética, tais como a frus- 

trante falta de liberdade pessoal, as pobres condições de vida e o ambiente sór- 

dido, mas também troçam, com inteligência, do regime,,dos chefes do partido que se 

isolam do povo em seus luxuosos palácios, fazendo desumanas exigências ao povoe 

vagas promessas de um futuro melhor. * 

A "canção de protesto", criação do MCI para solapar as instituições do Mun 

do Livre, volta-se contra seus inventores. 

* * # 
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li) Moscou Abster-se-a de Exercer Influência nos PCs dos Países Árabes - Comunis- 
tas Árabes Receberam Ordem de REorganizar-se, Passando a Ser Responsáveis Pe- 
las Suas Decisões - Conseqüências dos Acontecimentos no Sudão e do Posiciona- 
mento Anticomunista do Gel Khadafi (l) 

* Informa-se que Brejnev comentou com Tito (2) que os acontecimentos no Su- 
dão, as circunstancias que ditaram a criação da Federação das Republicas Árabes e 
a influencia sobre Sadat dos círculos conservadores que cercam Khadafi ensinaram 
uma boa lição a URSS. Acrescentou que, no futuro. Moscou abster-se-a de exercer 
qualquer influencia nos diversos partidos comunistas com relação as suas ativida 
des nos paxses respectivos. Por exemplo, o Kremlim recomendara ao partido comu- 
nista egipeio que se dissolvesse, a pedido de Nasser, tendo Kruschev exercido ai 
guma pressão para que aceitasse a recomendação. No futuro, os comunistas terão 
liberdade de ação, mas terão também de suportar as conseqüências de suas decisões. 
Isso significa a retirada da União Soviética da politica interna dos países ára- 
bes. 

Houve também uma mudança de ponto-de-vista em Moscou, admitindo-se agora que 
um pais subdesenvolvido que se tenha libertado do imperialismo, mas que ainda se 
ja burguês, nao poderá transformar-se, sem luta, num Estado socialista através 
das forças nacionalistas e progressistas. Os comunistas, portanto, receberam or 
dem de reorganizar-se, nao apenas naqueles paises envolvidos no conflito do Ori— 
ente-Medio, como Sudão e Egito, mas em todos os outros Estados árabes, exceto a 

Argélia. *  (S-194/71) 

12) As Viagens da "Troika" - Podgomy Reafirma Apoio Soviético a Hanoi, Dizendo 
que a URSS e Uma Grande Potência Asiática - Kossyguin Negocia Bases Navais 
e Comercio no Mediterrâneo, Recebe Manifestações de Desapreço no Canadá e 
Visita Fidel Castro - Brejnev, Recebido Com Honras de Chefe de Estado na Fran- 
ça, Declara URSS Potência do Mediterrâneo 

No seu afã de tentar neutralizar a ofensiva diplomática chinesa em escala 
mundial, visitaram os dirigentes do Kremlim os quatro cantos do mundo, no decor- 
rer do mes de Out, buscando apoio e simpatia para a causa soviética.  Nem sempre 
foram bem sucedidos. 

* 0 presidente da União Soviética, Nikolai Podgomy, encerrou,em 5 Out 71 > 
sua visita oficial ao Vietnã do Norte (3), reafirmando o apoio de Moscou a Hanoi 
e reiterando que a URSS e uma grande potência asiática, "profundamente comprome- 
tida com os povos da região". 

No comicio realizado dia 4 Out 71 > a noite, Podgomy voltou a criticar os Es 
tados Unidos.  Repetiu as palavras pronunciadas logo após chegar a Hanoi, afir- 
mando que "os colonizadores modernos, lançando-se em sua aventura vergonhosa no 
Sudeste Asiático, calcularam mal a relação de força do mundo". 

"A poderosa frente de solidariedade com o Vietnã em luta - disse - e inque- 
brantavel.  A politica da URSS nao pode ser mais clara.  Apoiamos firmemente o 
Vietnã do Norte, Laos e Cambodja em sua luta, exigimos resolutamente a retirada 
das tropas norte-americanas da Indochina, mantemos relações fraternas e estreitas 

(1) Vide CI-SI Jul 71, folha 4.1 e Set 71, folha 4.1 
(2) Encontro Brejnev - Tito em Belgrado. Vide CI-SI Set 71, folhas 5.8, 5.9 e5.10 
(3) Podgomy esteve também na índia e na Birmânia. 
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com a Mongólia e fortalecemos nossa amizade com a Coréia do Norte", (l) 

Depois de recordar que a URSS também "coopera com a índia", Podgomy exor- 
tou "todos os países do Sudeste Asiático a unir seus esforços, criando, assim, 

condições para a paz". 

Encerrando seu discurso, Podgomy fez uma promessa que deixou satisfeitos 
os norte-vietnamitas.  Garantiu "armamento moderno para os exércitos vitnamitas, 
para que possam desferir golpes fulminantes contra os agressores norte-america- 

nos". * (ESP, 6 Out 71) 

* Segundo fontes diplomáticas, as conversações entre Kossyguin e os dirigen 
tes argelinos incluem fórmulas para intensificar as relações econômicas e comer- 
ciais entre os dois países e o exame dos principais problemas mundiais, especia^ 
mente a crise do Oriente Médio e a situação no Mediterrâneo. 0 ministro da Agri^ 
cultura, Tayabi Larbi, integra a delegação argelina de 13 membros que participa- 
rá das conversações com o primeiro—ministro soviético. Segundo os observadores, 
esse é um indício de que o governo argelino da grande importância aos assuntos 
econômicos nas conversações com o dirigente russo. Kossyguin esta acompanhado 
de vários assessores econômicos. 

Segundo os observadores, Kossyguin tem dois propósitos principais ao visi- 
tar a Argélia:  reduzir a influência chinesa na região e negociar bases que faci 
Ditem a expansão naval soviética no Mediterrâneo. * (ESP, 6 Out 7l) 

* Alexei Kossyguin acusou, em 6 Out 71> os "imperialistas e sua cadeia de a 
gentes em Israel de colocar as nações árabes umas contra as outras, ao motiva-las 

pelo ódio ao comunismo". 

Kossyguin falou durante um banquete oficial, realizado em sua honra pelo pre 
sidente argelino, Houari Boumedienne, no segundo dia da visita do dirigente sovie 

tico a Argélia. 

"0 anti-comunismo sempre, e em todas as partes, enfraquece a luta pela inde- 
pendência, a democracia e o progresso social" disse o primeiro ministro. 

Kossyguin deplorou os atuais conflitos entre as nações árabes, que "estacai 
fraquecendo a determinação árabe de pôr fim a agressão israelense e de restaurar 

os direitos legitimes dos palestinos". 

Não mencionou nenhum país, mas sua referencia ao anti-comunismo parecia di- 

rigida, principalmente, a Libia e ao Sudão. 

0 premier parte para Rabat, capital do Marrocos, onde efetuara visita ofici 
ai de três dias.  Kossyguin será recebido pelo rei Hassan II e devera assinar um 
acordo com o Marrocos, o primeiro da URSS com este país árabe da África do Norte.* 

(FSP, 7 Out 71) 

* 0 primeiro ministro soviético Alexei Kossyguin está suportando estoicamen 
te a tensão causada pelos constantes ataques e manifestações, durante sua visita 

ao Canada. 

A população canadense também parece imperturbável, apesar da comoção causada 

* * f 
(l) Na ocasião, Le Duan, secretário-geral do PC norte-vietnamita, fez severas cri 

ticas ao "militarismo japonês", dizendo que só se entenderia com "um Japão 

independente, neutro, pacífico e prospero". 
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pelos manifestantes, (l) 

Tal indiferença não ocorreria, se Kossyguin se assemelhasse a seu anteces - 
sor, o falecido Nikita Kruschev. Se o falecido premier tivesse sido submetido a 
tais ataques, a reação teria sido provavelmente espetacular, despertando assim 

o interesse publico. 

Hostilizar Kossyguin é algo assim como dar um pontapé nas canelas de um avo 
inofensivo. Kossyguin é um homem apático,sem o dinamismo que converteu Kruschev 
em centro de atenção das multidões durante suas excursões diplomáticas mundiais 
nas décadas de 1950 e 1960. Quando protestaram contra a sua pessoa durante a sua 
atribulada viagem pelos Estados Unidos em 1959, Kruschev respondeu da mesma for- 
ma forma e com seu melhor humor camponês. 

A personalidade e a carreira de Kossyguin não se prestam a semelhantes  rea 
ções. Surgiu através da hierarquia do Partido Comunista, como um dos "apparat- 
chik" ou burocratas que cumprem fielmente com seu trabalho, obedecem os regula — 
mentos e são promovidos de posto em posto. *  (FSP, 21 Out 71) 

* Alexei Kossyguin partiu, em 30 Out 71, de Cuba, regressando a Moscou,após 

uma visita de amizade de quatro dias. 

Kossyguin deixou a ilha na véspera da chegada de uma frota da Marinha sovie 

tica, integrada por cinco navios e que ficara em Cuba durante 10 dias. (2) 

Durante sua estada em Cuba, Kossyguin esteve em Santiago, na costa oriental 
da ilha e participou, ainda, de uma recepção na Embaixada soviética em  Havana. 
Suas conversações com os líderes do Governo versaram sobre problemas bilaterais 
e especula-se que a União Soviética poderá aumentar sua ajuda econômica e mili- 

tar a Fidel Castro. *  (JB, 31 Out 7l) 

* Leonid Brejnev chegou, em 25 Out 71, a Paris, em sua primeira viagem a 
um país do Ocidente desde 1964, data em que assumiu a chefia do Partido Comunis- 
ta soviético. As forças francesas de segurança foram postas em estado de alerta, 

para prevenir qualquer manifestação anti-sovietica. 

Brejnev foi a Paris para negociar com os franceses um tratado de amizade e 

reforçar sua imagem de estadista internacional. 

0 presidente Georges Pompidou recebeu-o no aeroporto de Orly com uma salva 
de 101 tiros, honra reservada habitualmente aos Chefes de Estado. 

Os enviados de Brejnev têm procurado convencer os franceses a assinar um 
tratado de amizade com a União Soviética que, segundo fontes diplomáticas, afas- 
taria a França do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). *  (FSP, 26 Out 71) 

* Leonid Brejnev afirmou em Marselha, em 28 Out 71, que "a URSS e uma poten 
cia do Mediterrâneo, mas está interessada apenas em manter a paz e em intensifi- 

car seu comercio na região". 

"A frota soviética do Mar Negro pertence ao Mediterrâneo. Esperamos que o 
Mediterrâneo se converta num mar de paz e de tranqüilidade, possibilitando a in 
tensificação do comércio na região. Isso ainda não é possível^ porque a tensão per 

(1) Kossyguin recebeu manifestações hostis principalmente da juventude canadense, 
que jurou não lhe der descanso em sua viagem ao pais. Chegou, inclusive,   a 

ser agredido por um manifestante. 
(2) A força-tarefa soviética, composta de dois submarinos, um contra-torpedeiro 

e navios de apoio, permenecerá no porto de Havana de 19 a 9 de novembro. 
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siste no Oriente Médio. Essa tensão e provocada pela agressão israelense. Israel 
envenena a situação. Para a solução desse problema, como de outros de grande im- 
portância, em varias partes do mundo, a cooperação entre a França e a URSS deve- 
ra ser essencial". 

"Vim a França - disse - a convite do presidente Pompidou e encarregado por 
meus colegas de governo de fazer o possivel para ampliar e desenvolver a coopera 
ção politica, econômica, técnica e cultural entre a França e a URSS. Meus  três 
encontros com o presidente Pompidou foram caracterizados por mútua compreensão, 
respeito e amizade. Conseguimos dar um novo impulso a essa cooperação". 

Pouco antes, Brejnev ouvira, impassível, o prefeito da cidade, o milionário 
socialista Gaston Deferre, que o convidou a assinar "um tratado franco-sovietico 
que garanta os principies de nao-intervençao nos assuntos internos de outros pai^ 
ses e de respeito as minorias étnicas e religiosas", (l) *  (ESi', 29 Out 71) 

* ■«• -ít 

13) Represália Soviética a Expulsão dos Seus Espiões pela Grã-Bretanha (2); 18 
Súditos Britânicos Considerados "Personae Non Gratae" e Retirado o Convite 
para Sir Alec Douglas-Home Visitar a URSS 

* Dos 18 diplomatas e representantes comerciais britânicos que o Kremlin ex 
pulsou da União Soviética, apenas quatro funcionários da embaixada e um funciona 
rio do Ministério do Comercio estão em Moscou atualmente. Os outros 13 - oito 
funcionários diplomáticos, três representantes comerciais e um professor univer- 
sitário - estão fora da União Soviética ha mais de um mes. A informação foi di - 
vulgada, em 9 Out 71» por um porta-voz da embaixada da Grã-Bretanha. 

Os quatro diplomatas são o adido naval Anthony Wolstenholme, acusado pelo 
"Izvestia", no mês de setembro, de fazer espionagem no porto de Leningrado, o 
primeiro-secretario Philip Hanson, a segunda-secretaria Anne Lewis e o adido co- 
mercial Allan Holmes. 0 representante comercial e funcionário do Ministério do 
Comércio da Grã-Bretanha e operava em Moscou na filial da "Rank-Xerox". Trata-se 
de Vladimir Haltingan. 

0 porta-voz da embaixada disse que a medida era esperada e que a maior sur- 
presa da nota oficial entregue ao embaixador Sir John Killick foi a retirada do 
convite de visita feito ao ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Sir 
Alec Douglas-Home. *  (ESP, 10 Out 71) 

* * *• 

b. CHINA 

l) Admissão da CHINACOM na ONU - Projeto de Resolução Albanês Aprov".ck) Exclui ca ONU 
os Representantes do Governo de Formosa - Posição Assumida Pelos Paises Par- 
ticipantes da ONU Quanto à Votação do Ingresso da CHINACOM na ONU - Reações 
ao Ingresso da CHINACOM na ONU nos Países da Ásia, Europa e nos EEUU 

Ao final de seis dias de debate, a XXVI Assembléia Geral das Nações Unidas 
aprovou projeto de resolução apresentado pela Albânia, segundo o qual  a China 

(1) De regresso a Moscou, Brejnev passou pela Alemanha Oriental, onde relatou aos 
líderes comunistas locais suas conversações com Willy Brandt (vide CI-SI,Set 
71, Fl 3.2). Nas declarações públicas de Pompidou e Brejnev, ficou claro que 
a Alemanha continua sendo o principal problema da Europa, no entender da Fran 
ça e URSS. 

(2) Vide CI-SI,  Set 71,   Fl  1.8. 
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Comunista ingressou na Assembléia Geral e no Conselho de Segurança da ONU, no dia 
25 Out 71> em moção que aprovou, ao mesmo tempo, a expulsão de Formosa. 0 que pra 
ticamente assegurou a expulsão de Formosa foi a derrota da moção norte-america - 
na - votada em caráter prioritário - que exigia a maioria de dois terços para a 
saída do Governo de Taipé; o resultado dessa votação foi 59 votos contra 55 e 15 
abstenções. 

Imediatamente após isso, o Embaixador norte-americano, George Bush, tentou 
uma ultima manobra para manter Formosa, propondo eliminar do projeto albanês  a 
cláusula que dispunha, especificamente, sobre a saída de Taipé. Devido à oposi- 
ção liderada pelo Ira, o exame da moção sequer foi considerado. 

Ê o seguinte o texto do projeto de resolução albanês: 

"A Assembléia Geral, recordando os principies da Carta das Nações Unidas. 

- Considerando que a restauração dos direitos legais da Republica Popular 
da China e essencial, tanto para a proteção da Carta das Nações Unidas, como pa- 
ra a causa que as Nações Unidas devem cumprir sob a Carta. 

- Reconhecendo que os representantes do Governo da República Popular da Chi 
na sao os únicos representantes legais da China ante as Nações Unidas e que a 
Republica Popular da China e um dos cinco membros permanentes do Conselho de Se- 
gurança. 

- Decide restaurar todos os direitos da República Popular da China e  reco 
nhecer os representantes de seu Governo como os únicos represenLantes  legítimos 
da China ante as Nações Unidas, e expulsar, portanto, os representantes      de 
Chiang Kai-Shek do lugar que ilegalmente ocupam nas Nações Unidas e em todas as 
Organizações filiadas a elas". 

Esta moção foi aprovada por 77 votos contra 35 e 17 abstenções. 

Votos a favor; 

Afganistão, Albânia, Argélia, Áustria, Bélgica, Butão, Botusualândia, Bulgá 
ria, Birmânia, Burundi, Bielo-Russia, Republica dos Camarões, Canada, Ceilao,Chi 
le, Cuba, Tchecoslovaquia, Dinamarca, Equador, Egito, Guine Equatorial, Etiópia, 
Finlândia, França, Ghana, Guine. Guiana, Hungria, Islândia, índia, Irlanda, Ira, 
Iraque, Israel, Itália, Quênia, Kuwait, Laos, Libia, Malásia, Mali, Mauritânia, 
México, Mongólia, Marrocos, Nepal, Holanda, Nigéria, Noruega, Paquistão, lemen, 
Congo, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Cingapura, 
Somália, Sudão, Suécia, Siria, Togo, Trinidad-Tobago, Tunisia,-Turquia, Uganda, 
Ucrânia Soviética, União Soviética, Reino Unido, Tanzânia, República Democrática 
lemenita, Iugoslávia e Zâmbia. 

Votos contra; 

Austrália, Bolivia, Brasil, Republica Centro Africana, Tchade, Republica De 
mocratica do Congo, Costa Rica, Daomé, Republica Dominicana, El Salvador, Ga- 
bao. Cambia, Guatemala, Haiti, Honduras, Costa do Marfim, Japão, Republica do 
Camboja, Lesoto, Libéria, Madagascar, Malavi, Malta, Nova Zelândia, Nicarágua,Ni 
geria, Paraguai, Filipinas, Arábia Saudita, África do Sul, Suazilândia, Estados 
Unidos, Alto Volta, Uruguai e Venezuela. 

Abstenções; 

Argentina, Bahrein, Barbados, Colômbia, Chipre, Ilhas Fiji, Grécia, Indoné- 
sia, Jamaica, Jordânia, Libano, Luxemburgo, Maurício, Panamá, Katar, Espanha  e 
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Tailândia. 

Ausentes; China, Ilhas Maldivas, Oman. 

As reações ao ingresso da China comunista na ONU foram assim expressas 

paises da Ásia, Europa e nos EEUU: 

em 

Japão - o Primeiro-Ministro Eisaku Sato disse que a decisão das Nações Uni 
das beneficiara seu pais. Afirmou ao Parlamento que seu governo "continuara seus 
esforços positivos para normalizar as relações com Pequim". 

0 Ministro de Relações Exteriores, Takeo Eukuda,,afirmou que o povo  japonês 
deve sentir-se orgulhoso de seu governo, que manteve a fe na China Nacionalista. 
0 Japão copatrocinou a resolução dos Estados Unidos para manter Formosa na ONU, 
admitindo a Pequim e dando-lhe um lugar no Conselho de Segurança. 

Filipinas - o Presidente Ferdinando Matos afirmou que a China Continental 
"pode proporcionar uma liderança positiva e eficaz" se ingressar nas Nações Uni- 
das "com uma atitude conciliatória de cooperação". 

Tailândia - o Governo tailandes disse que espera que Pequim "se comporte 

bem nas Nações Unidas e respeite sua Carta". 

Vietnã do Sul - o Governo emitiu um comunicado cuidadosamente redigido: "A 
expulsão da China Nacionalista é uma injustiça,porque ela foi um dos primeiros 
fundadores da organização mundial e porque sempre foi amante da paz e respeitosa 

da Carta das Nações Unidas". 

Austrália - o Ministro das Relações Exteriores, Nigel Bowen, declarou na Ca 
mara de Representantes, em Camberra, que o governo australiano esta satisfeito 

com a admissão da China Continental. 

Nova Zelândia - o Primeiro-Ministro Keith Holyoake afirmou que a admissão 
de Pequim reflete melhor a realidade mundial e assinalou que "o isolamento   da 

China será reduzido enormemente". 

Ceilão - foi a primeira nação asiática que enviou congratulações a Pequim, 
desejando "o melhor nas Nações Unidas". 

índia - a Primeira-Ministra Indira Gandhi afirmou que "era inconcebível que 
um país tão grande,com uma população tao expressiva^permanecesse fora das Na- 
ções Unidas, sem importar o que alguém possa pensar de seu governo. Recebemos a 

decisão como uma medida justa". 

Grã-Bretanha - a Chancelaria britânica disse numa declaração: "Aplaudimos a 
decisão da Assembléia Geral de aceitar Pequim. Necessitamos da contribuição da 
China para buscar uma solução aos muitos problemas que enfrentam as Nações Uni 

das". 

República Federal da Alemanha - o Governo do Chanceler Willy Brandt afirmou 
que a votação nas Nações Unidas "levou em conti. as realidades políticas do equi- 
líbrio internacional do poder". "Quem desejar uma atenuação das tensões interna- 
cionais não pode ignorar a China", afirmou uma declaração do Ministério do Exte- 
rior: "A família de nações não pode trabalhar com êxito pela cooperação, quando 
um país desta magnitude permanece excluido". 

França - fontes oficiais francesas disseram que a admissão da China foi 
"um ato de bom sentido e realismo e reconhecimento das realidades políticas  de 
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fato  e de direito". 

Itália - o Partido Comunista Italiano elogiou a votação das Nações Unidas 
como uma ocasião histórica e "uma derrota arrasadora para os Estados Unidos". 

Iugoslávia - a agencia oficial de noticias iugoslava acolheu a votação como 
"uma decisão histórica que outorga a China todos os seus direitos legais na orga 
nizaçao mundial". 

URSS - a agência "TASS" disse: "A resolução adotada pela ONU restabelece os 
direitos legitimes da China e determina a expulsão do representante do regime de 
Chang Kai-Shek". 

Bloco Comunista Europeu - a radio de Praga resumiu a opinião oficial: "a vo 
taçao da Assembleia-Geral constitui um fracasso total da politica norte-america- 
na sobre as duas Chinas". 

EEUU - em Washington, os lideres democratas e republicanos do Senado estão 
decepcionados com a decisão das Nações Unidas. Declararam que ha muito tempo 
acreditam que a contribuição financeira dos Estados Unidos para a ONU deveria 
ser reduzida. Os senadores Mike Mansfield, democrata e Hugh Scott, republicano, 
disseram contudo que nao estavam pedindo a redução das contribuições norte-ameri 
canas em conseqüência da votação que expulsou Formosa. * 

* * * 

2) 22^ Aniversário da República Popular - Ausência de Mao Tse-Tung, Lin Pião e 
Chefes Militares nas Comemorações Comunistas de 1^ Out 71 - Agência "Nova 
China" Prega a Atmosfera de Estreita Unidc.de Entre o Exército e Governo e 
Entre o Exercito e o Povo - Mensagem de Felicitações da União Soviética,, em 
Termos Cordiais, Apresenta Votos de Normalização Definitiva das Relações En- 
tre os Dois Países 

* 0 Primeiro-Ministro Chou En-Lai presidiu, no dia 1? Out 71> às comemora - 
çoes do 225 aniversário da Republica Popular da China, que pela primeira vez se 
realizaram sem o tradicional desfile militar na Praça da Paz Celestial. 

Acompanhado de poucas autoridades chinesas e do Príncipe deposto do Cambod- 
ja, Norodom Sihanouk, Chou En-Lai assistiu a uma serie de espetáculos no parque 

Yi Ho e em outros bairros de Pequim que, seguindo as determinações de "descentra 
lizaçao" das comemorações do 1- de outubro, acolheram em suas ruas dezenas de mi 
lhares de chineses. 

Sobre a especulada doença de Mao Tse-Tung e as importantes mudanças que es- 
tariam sendo feitas na cúpula dirigente, nada ficou esclarecido, (l) Pela pri- 
meira vez em 22 anos, o "Diário do Povo" não publicou, em sua primeira página, a 
fala do lider chinês, nem definiu em seu editorial as novas orientações do PC 
para a política externa do pais; os comandantes das três armas nao se apresenta- 
ram publicamente, e os diplomatas em Pequim foram privados do tradicional e lu- 
xuoso banquete da véspera de 12 de outubro. 

Mas, ao mesmo tempo, por toda a cidade foram espalhados "slogans" dos pensa 
mentos de Mao e se ouviam os gritos de "longa, longa vida ao nosso dirigente"; a 
Agencia "Nova China" dedicou grande parte de seu comentário sobre os festejos "a 

(l)  Vide CI-SI,   Set 71,   Fl  3.11. 
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atmosfera de estreita unidade entre o Exercito e o Governo e entre o Exercito e 
o Povo", e as duas recepções menores oferecidas em lugar do banquete, tendo como 
anfitriões o Vice-Primeiro-Ministro Li Hsien-nein e o Vice-Presidente Tung Pi Wu, 
transcorreram sem qualquer novidade. 

0 Governo de Pequim recebeu duas mensagens de felicitações: da União Sovié- 
tica, com votos de normalização definitiva das relações entre os dois paises em 
termos muito cordiais, e do Príncipe deposto do Cambodja, Norodom Sihanouk, úni- 
ca autoridade a assistir, ao lado de Chou En-Lai, aos espetáculos da Praça Tien 
An Men. 

A Agencia "Nova China", tendo omitido inteiramente de seu programa as ativi 
dades de Mao e Lin Pião, concedeu destaque a presença do Principe cambodjano, * 
(JB, 02 Out 71) 

» * ■«- 

3) "Clube Atômico"; China Passa a Terceira Posição 

* John Foster, diretor do Departamento de Engenharia e Investigações do Pen 
tagono, assegura que o progresso da China no campo de armas nucleares ultrapas - 
sou o da Grã-Bretanha e França. Pequim ja conta com projeteis nucleares de alcan 
ce médio, esta para concluir um missxl de longo alcance e, logo, começara a de- 
senvolver os balísticos intercontinentais. 

"0 progresso da China estabeleceu um recorde tao bom ou melhor que os da 
União Soviética e Estados Unidos" - diz Foster em sua exposição a lideres do Pen 
tagono e de empresas civis interessadas. *  (JB, 09 Out 71) 

* * * 

4) Republica de Burundi e China Restabelecem Relações Diplomáticas 

A CHINACOM e a Republica de Burundi, em comunicado simultâneo, anunciaram o 
restabelecimento de relações diplomáticas. 

É a seguinte a íntegra do comunicado assinado pelos representantes dos dois 

governos: 

* Tendo em vista o desenvolvimento das relações de amizade e cooperação en 
tre os dois paises, o Governo da Republica Popular da China e o Governo da Repu 
blica de Burundi decidiram restabelecer as relações diplomáticas ao nivel de em 

baixador, a partir de 13 Out 71. *  (DR, 15 Out 71) 

* * * 

5) A Abertura da China Para o Mundo, Anunciada Pela Propaganda Orientada, Não 
Aponta o Custo da Implantação do Comunismo no Pais: Um Mínimo de 34 Milhões 
de Vidas Humanas - Extratos do "The Human Cost of Communism in China", do 
Professor Richard L. Walker 

Do "Christian Anti-Communism Crusade", de 15 Set 71• 

* Os apologistas do comunismo alegremente aceitaram a brutalidade indiscri- 
minada e os assassinatos em massa cometidos por Lenine e Stalin, dizendo a fra- 
se: "Você não pode fazer um omelete sem quebrar os ovos". Para eles, a meta que 
o comunismo supostamente buscava justificava qualquer sacrifício forçado a ou- 

tras pessoas. 
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Com poucas exceções, os teóricos, escritores e comentaristas dos anos 1930 
e 1940 elogiavam o gênio infinito e a humanidade de Stalin, quando ele extravasa 
va sua megalomania em vastos programas de assassinatos brutais. 

Nao foi senão quando Kruschev proferiu seu famoso discurso sobre os crimes 
de Stalin no 202 Congresso do PCUS, em 1956, que muitos admitiram a real nature- 
za do homem e do sistema que, ate então, tinham exaltado. Hoje se sabe que o co- 
munismo, na União Soviética, exterminou mais de 30 milüoes de pessoas, levou mui 
tos milhões de outras aos campos de trabalhos forçados e reduziu toda a popula - 
çao a uma submissão atemorizada. 

A historia costuma repetir-se. Hoje ha um movimento para promover as preten 
sas realizações da China comunista e para exaltar a sabedoria e a compaixão de 
Mao Tse-Tung, enquanto que os hediondos crimes perpetrados pelos comunistas chi- 
neses sao ignorados. 

E agora reconhecido que os relatórios dos jornalistas e de outros visitan - 
tes a União Soviética, durante os auos 1930» transmitiram um falso quadro das 
condições e atitudes naquele pais. Isso nao significa que aqueles que fizeram os 
relatórios fossem incompetentes ou desonestos. A maioria deles estava acostumada 
a trabalhar dentro da estrutura de uma sociedade aberta, onde a liberdade de ex- 
pressão e permitida e a dissidência e tolerada. Inconscientemente, eles usaram 
os mesmos padrões para julgar as atitudes da comunidade numa sociedade fechada, 
em que a discussão aberta e suicídio e a dissidência e sufocada. Todas as suas 
informações eram obtidas através dos porta-vozes oficiais do regime. Pela nature 
za da situação, eram compelidos a serem propagandistas do regime quando faziam 
seus relatórios. Nao foram responsáveis por essa situação, mas deveriam te-la re 
conhecido e proclamado. 

Isso deve ser considerado, quando jornalistas e outras pessoas correm para 
a China comunista e quando o Presidente Nixon se prepara para fazer sua viagem. 
Nao haverá contato desinibido e não dirigido com o povo chinês. Portanto, quais- 
quer relatórios acerca do modo pelo qual as massas encaram o regime nao merece 
rao confiança. 

0 principal negociador para os chineses comunistas e o "Premier" Chou En- 
Lai. Êle possui uma personalidade envolvente e e um senhor diplomata. Seu suces- 
so em influenciar aqueles com os quais negocia e legendário. Todavia, personali- 
dade envolvente e a mais perigosa qualidade quando serve a um fim ignóbil. Sta- 
lin possuía também muito encantamento quando desejava e Hitler tinha uma persona 
1idade magnética. 

Chou En-Lai tem sido um comunista dedicado e fanático ha mais de 50 anos. 
A serviço do comunismo, arriscou sua própria vida em diversas ocasiões e nao he- 
sitou em tirar a vida dos outros. Esta agora no zenite de seu poder e prestigio. 
Olhando para trás, ele tem toda razão para acreditar que o seu presente sucesso 
comprova sua política passada. Agora, que essa política provou-se tao bem sucedi 
da, a ponto de levar o presidente dos EEUU a fazer uma viagem prolongada para vi 
sitá-lc, e improvável que ele a repudie. 

Em verdade, as realizações dos comunistas chineses sao hediondas. Obviamen- 
te e impossível dar conta precisa do numero de pessoas assassinadas pelos comu - 
nistas, assim como e improvável que eles tenham guardado essas estatísticas. Se 
as fizeram, nao as publicaram. Contudo, razoáveis estimativas podem ser feitas. 
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Um estudioso há longo tempo de assuntos chineses, Professor Richard L. Walker, 
preparou um trabalho, intitulado "0 Custo do Comunismo na China", para o Subcomi^ 
te de Segurança Interna do Senado. 0 Prof. Walker e Diretor do Instituto de Estu 
dos Internos da Universidade da Carolma do Sul. É estimativa do Prof. Walker, 
após haver estudado todas as evidencias, que o comunismo na China custou um mini 
mo de 34 milhões de vidas, e que esse total poderia atingir ate 64 milhões. Apre 

sentou a seguinte tabela de baixas: 

BAIXAS COMUNISTAS NA CHINA 

Acontecimento 
Amplitude de Estimativas 

DE A 

1. Primeira Guerra Civil (1927-1936) 
2. Mortes durante a guerra sino-japonesa (1937- 

1945) 
3. Segunda Guerra Civil (1945-1949) 
4. Reforma Agrária anterior a "Libertação" 
5. Campanha de Expurgo Político (1949-1958) 
6. Guerra da Coréia 
7. "0 Grande Salto para a Frente" e as comunas 
8. Batalhas com nacionalidades minoritárias, in 

cluindo o Tibet 
9. A "Grande Revolução Cultural Proletária"  e 

suas conseqüências 
10. Mortos em campos de trabalho forçado e   no 

desenvolvimento de áreas inóspitas 

Total 

250.000 

50.000 
1.250.000 
500.000 

15.000.000 
500.000 

1.000.000 

500.000 

250.000 

15.000.000 

500.000 

50.000 
1.250.000 
1.000.000 

30.000.000 
1.234.000 
2.000.000 

1.000.000 

500.000 

25.000.000 

34.300.000 62.534.000 

0 assassínio em massa prolongou-se desde a conquista comunista da China, em 

1949, até os dias presentes. Afirma o Prof. Walker: 

" Vale a pena relembrar que mesmo em Jun 71, quando os repórteres  estavam 
comentando a criação, por Mao Tsé-Tung, do "novo homem" chinês, tropas do "Exer- 
cito de Libertação Popular" estavam metralhando multidões de seus compatriotas 
chineses ao tentarem escapar, para Hong-Kong, do novo paraíso de Mao. Muitos dos 
jovens morreram afogados na tentativa, e outros - os poucos que lograram  exito- 
contaram histórias reproduzidas pela imprensa de Hong-Kong, mas que foram omiti- 
das na euforia que envolveu o primeiro acesso direto a China comunista, após mais 
de duas décadas, de jornalistas e alguns especialistas. 0 numero de baixas causa 
das por tentativas de fuga da China, embora não incluído no quadro precedente, 
não pode ser considerado insignificante". 

A China só agora está emergindo do horror da Grande Revolução Cultural,   a 
qual começou em 1966. Aquele foi um período caracterizado pelas quadrilhas   de 
linchamento juvenis, as quais foram deliberadamente lançadas contra o povo chi- 

nês por Mao Tsé-Tung e seus seguidores. 

A mortandade e a anarquia por elas criadas tornou-se tão grande, que ultima 
mente tiveram de ser reprimidas pelo "Exército de Libertação Popular". Nunca se- 
rá conhecido quantos foram mortos. Afirma o Prof. Walker: 

"Aconteceram as lutas carreadas na esteira da Revolução Cultural, tais como 
aquela de Kwangsi, no verão de 1968, quando cerca de 50.000 pessoas foram mortas 
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só na cidade de Wuchon". 

"... Milhões de pessoas foram executadas no período imediatamente seguinte 

ao da subida do comunismo ao poder na China. Muitas das execuções ocorreram após 
julgamentos públicos em massa, em que as multidões reunidas, açuladas ate o fre- 
nesi por agitadores estrategicamente localizados, pediam invariavelmente a pena 
de morte e nenhuma piedade para os acusados. Durante esse período inicial, Mao e 

seus companheiros não fizeram esforço algum para detei- o violento rumo que as coi 
sas estavam seguindo. Pelo contrário, os mais repulsivos e detalhados registros 
eram divulgados pela imprensa comunista e transmitidos pela rádio oficial,com o 
propósito de aumentar a condição de terror maciço na população, objetivo final 

esperado desses julgamentos. 

Eu me lembro de ter ouvido, com fascinação horrorizada, os relatórios de a.1 

guns missionários recém-retornados da China, logo após a conquista daquele pais 
pelos comunistas. Após todos esses anos, um desses relatos pern.anece vivo comi - 
go. Um certo dia, os missionários foram informados de que não mais poderiam sair 
de suas casas. A razão da ordem tornou-se clara, quando as bandas começaram   a 

4^      sair às ruas de manhã cedo. Seguindo as bandas, iam grupos de prisioneiros  com 
£1       as mãos amarradas às costas. Esses prisioneiros portavam cartazes, dizendo   os 

crimes de que eram pretensamente culpados. Atrás dos prisioneiros, marchavam os 
soldados. 0 povo seguia. A procissão se dirigia a um campo, onde os prisioneiros 
seriam executados. Mães foram compelidas a levar seus bebes nos braços, para tes 
temunharem a execução em massa desses prisioneiros.  Os missionários informaram 
que algumas mães cristãs esconderam suas crianças, para que nao fossem obrigadas 
a assistir ao hediondo espetáculo. Caso fossem apanhadas, essas mães seriam puni- 

das como inimigas do povo". 

0 Prof Walker conta muitos exemplos de tais execuções em massa. Eis um deles: 

"0 terceiro registro das execuções em massa que caracterizam o governo comu 
nista tem particular significado, porque foi escrito por um lider que inicialmen 

te participava do governo de coalizão de Mao, e que fugiu para Hong Kong após ai 

guns anos • 

^ "Os portões do Departamento de Segurança Publica foram abertos, saindo um ca 
^ minhão da polícia que conduzia cerca de vinte policiais, de armas nas mãos, se- 
^ guido por vinte caminhões com prisioneiros e quatro guardas em cada um. Os cami- 

nhões passaram vagarosamente em frente à nossa hospedaria, e eu vi que todos os 
prisioneiros estavam só de calças e tinham seus punhos atados as costas. Iam a- 
gachados nos caminhões, imóveis e inertes e, à primeira vista, davam a impressão 
de porcos indo para o matadouro. Os altofalantes começaram a gritar "Morte aos 
Contra-revolucionários" e a multidão gritava e aplaudia. A minha volta, as pes- 
soas calmamente conversavam e riam. Após os caminhões passarem, a grande muti- 

dão fechou atrás deles e os seguiu para o local de execução. 

Naquele dia, mais de quatrocentos dos assim chamados centra-revolucionários 

foram mortos.  Não fui ao campo da execução, mas soube que aquele lugar estivera 
lotado e que, após cada execução, a multidão, sob comando, aplaudia. 

Naquela noite, tomei emprestado um exemplar do livro "A Lenda de Duas Cida- 
des", de Dickens, de outro membro da missão, que era escritor.  À medida que lia, 
pude entender como fora possível aos franceses sentir tanto prazer com a matança, 
(l) Eles odiavam a aristocracia francesaI _Mas_aquilo que eu_tinha_visto_ neste 

(l) "Terror" da Revolução Francesa. 
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dia era diferente. As massas não tinham problemas pessoais com aqueles que foram 
executados; ainda assim, gritavam e aplaudiam o massacre patrocinado pelo gover- 
no.  Penso que, no seu intimo, deveriam estar muito assustados!" 

Os assassinatos em massa não terminaram na primeira década do dominio comu- 

nista.  0 relatório continua: 

"A segunda década do dominio comunista na China começou em meio a mais gran- 
diosa de todas as campanhas de Mao Tse Tung, '0 Grande Salto para a Frente', de 
1958 a 1960. Dezenas de milhões de chineses foram mobilizados para fundir o fer- 
ro em fomos de quintal, primitivos e deficientes (uma prova da ingnorancia do pre 
sidente acerca do moderno mundo científico), e os camponeses da China foram redu- 
zidos a uma vida militarizada do tipo comunal, havendo, nalguns casos, separação 
de sexo e família, salões de refeições comunais e abandono de quaisquer caracte- 

rísticas pessoais e familiares. 

0 breve relato do 'governo sob diretivas' dos maoistas e suficiente para cau 
sar admiração pela resistência do povo chinês. Ainda em 1959} estimava-se que a 
primeira década da 'República Popular da China' provocara o extermínio de 30 mi- 
lhões de pessoas. 0 custo adicional, em vidas e sofrimentos, desde o Grande Sal- 
to para a Frente e a Revolução Cultural, ainda esta para ser medido". 

Além disso, as mortes causadas pelo trabalho forçado tem de ser consideradas. 

0 relatório diz: 

"Os dados relativos às baixas causadas pelo trabalho forçado sao imprecisos. 
0 relatório da ONU, de 1955, relacionava de 20 a 25 milhões de pessoas nos campos 
de trabalho normais e outras 12,5 milhões em campos de trabalho forçado. 

É provável que os campos chineses de trabalho forçado tenham cobrado um tri- 
buto em vidas humanas maior do que as execuções em massa.  0 fraco suprimento de 

alimentos e a precária natureza de vida em qualquer parte da China dificilmente 
ofereciam esperanças de um tratamento decente para os trabalhadores escravos". 

Um deles, que escapou, relata: 

"Numa manhã de inverno, quando um vento frio soprava do norte, 170 'forçados' 
dirigiam-se para o trabalho, como de costume.  Chegando a área, o supervisor de 
serviço, uma camarada de nome Feng Yu, apelidado 'Estrela da Pestilência', orde- 
nou que os homens entrassem na água fria.  Apitou três vezes, mas os trabalhado- 
res relutavam em mover-se.  Então ele atirou para o ar, ameaçando atirar para ma 
tar se os homens ousassem desobedecer suas ordens.  Meus dois amigos e eu, feliz- 
mente, tínhamos recebido ordens para derrubar arvores na encosta.  Mas o tiro as- 
sustou os dois, que buscaram abrigo debaixo de um emaranhado de vegetação densa. 
Eu não os segui, mas escondi-me atrás de um grosso tronco de arvore e observei o 
que aconteceu em seguida:  os trabalhadores, em grupos de três e de cinco, começa 
ram a tirar suas roupas e eram conduzidos para dentro da água gelada, como gado. 
Alguns deles não conseguiram fazê-lo suficientemente rápido.  Isso enfureceu o su 
pervisor, que agarrou uma metralhadora do guarda mais próximo e disparou uma raja 
da, matando instantaneamente vários homens.  Diversos outros entraram na água com 

suas roupas.  Mas o tiroteio fora demais para eles e todos debandaram, correndo 
em todas as direções e buscando abrigo.  A situação ameaçava ficar fora de contro 
le, e os guardas armados aderiram ao tiroteio.  Pouco depoip, a companhia inteira 
das tropas de defesa da fronteira chegava ao local, cercando toda a área. 

A ordem foi rapidamente restabelecida, ao preço de mais vidas inocentes". * 
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6) "Departamento de Assuntos Sociais - DAS", Órgão Central de Espionagem da CHIN/V' 
COM - Subversão cia Ordem, Acionando o Campo Contra as Cidades, Com o Emprego 

de Todos os Meios, É a Técnica Que o "DAS" Procura Exportar, Através de Repre- 
sentações Diplomáticas, Escritórios Comerciais, Representações Culturais e A^ 
gencias Noticiosas - Ação Subversiva do "DAS" nos Países da Ásia, Oriente Mé- 

dio, África e América Latina - Antagonismo e Disputas Com a KGB 

* 0 órgão central de espionagem da China Comunista e o "Departamento de As- 
suntos Sociais - DAS".  0 "DAS"superintende as atividades de informação e contra- 
informação, mediante três subsidiárias principais: Órgão de Segurança e Informa- 
ções do Partido, que cuida da segurança interna;  Frente Única dos Trabalhadores, 

que mantém ligações com chineses radicados no Exterior (cerca de 15 milhões),  e 
Seção de Ligações Internacionais, que executa a espionagem propriamente dita e a 

subversão. 

A sistemática de ação dos serviços secretos chineses - embora eles tenham 
passado atualmente por algumas modificações técnicas - visa sobretudo a subversão 
da ordem em países (inclusive comunistas) que nao estejam em sua orbita. A ação 
chinesa é particularmente presente na Ásia, Oriente Médio, África e América Lati- 
na. No Brasil, em 1964» descobriu-se uma rede chinesa de espionagem. Foram pre- 
sas cerca de dez pessoas de naturalidade chinesa, que, após processadas e condena 

das, foram expulsas do Pais. 

Por motivos óbvios, ha poucas referencias sobre a estrutura interna dos ser- 
viços chineses. Sabe-se, todavia, que até recentemente o chefe geral da organiza 

ção era KANG CHENG. 

Antes do rompimento com a União Soviética, os chineses dispunham de grande 
campo de ação, por intermédio das embaixadas russas.  Atualmente, essa ação e mi- 
nima na Europa e nos Estados Unidos.  Em outras regiões, contudo, os serviços chi 
neses  agem ativamente, e até na América Latina ja foram detectadas ações impor- 

tantes. 
O^AS' age através das embaixadas chinesas e, quando nao ha relações diplomá- 

ticas, usa escritórios comerciais, agências noticiosas (a "Nova China", principal^ 
mente), representações culturais etc.  Até 1968, os serviços de contra-informações 
do Ocidente haviam catalogado ações do"DAS" em cerca de 80 paises. 

A sistemática dos serviços chineses - e MAO TSE TUNG deixou isso bem claro 
em várias ocasiões - visa a projetar sobre os paises subdesenvolvidos a técnica 
que tornou vitoriosa a revolução comunista na China: subverter a ordem, acionando 
o campo contra as cidades, com o emprego de todos os meios, "sangrentos e incruen 
tos, violentos e pacíficos, militares e econômicos". 

já por uma característica de sua formação étnica, os chineses cultuam o mu- 
tismo e a discreção.  Com isso conseguem situar-se, sempre que necessário,em qual 
quer dos campos de ação política, segundo as conveniências do momento.  No Sudes- 
te da Ásia, por exemplo, é comum encontrar-se,em estabelecimentos comerciais  chi- 

neses , retratos de Chiang Kaichec e Mao TseraTung. 

Da crônica violenta do "DAS',' o Ocidente conhece vários casos: na Malásia, o 
governo lutou, durante 12 anos, para liquidar uma insurreição do tipo "vietcong", 
promovida pelo Partido Comunista local, subvencionado pelo "DAS". Na Indonésia, 
os serviços spcretos chineses quase conseguiram derrubar, em 1965> o governo lo- 
cal, usando o mesmo sistema empregado na Malásia. Na mesma época, a Frente Pátrio 
tica da Tailândia começava a agitar o país,  com subvenção chinesa, e a situação 
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persiste até agora, (l) 

Na Birmânia, a agitação se desenvolvia em tomo de um movimento conhecido 
por "Bandeira Branca", subvencionado pelo "DAS" e filiado oficialmente a Frente 
Única dos Trabalhadores.  No correr de 1964, também o Nepal se viu envolvido era 
agitações do "DAS, que, sob o pretexto da construção de uma estrada da "Boa Vonta 
de", armazenava armas para derrubar o governo local.  Investigações concluiram 
que a embaixada chinesa estava envolvida no episódio.  0 embaixador e o adido mi- 

litar, Gel Kan Mai, foram expulsos. 

Era 1965, o Ceilão conheceu a atividade dos serviços chineses, que tentaram 
influir nas eleições locais para reeleger a Sra Bandaranaike, priraeira-rainistra, 
de tendências chinesas.  Seguiu-se ura escândalo sem precedentes e a candidata foi 

derrotada. 

Também na Mongólia, e na índia registraram-se intervenções do "DAS"; todavia, 
tal como aconteceu no Ceilão, o"KGB"conseguiu vencer seu rival chinês e as tenden 

cias comunistas nos três países continuaram a ser pro-sovieticas. 

0 Oriente Médio vem sendo palco de choques entre todos os serviços de inteli 
gência do mundo. 0 que mais chama a atenção, contudo, é a briga entre o "DAS"eo 
"KGB". A principal preocupação chinesa ali é, por intermédio de sua embaixada na 
Síria, capitalizar os movimentos comunistas para Pequim, voltando-os contra Mos- 
cou. A ação chinesa nessa área se faz mediante missões coraerciais e culturais e 
pela agência de notícias "Nova Ghina". Os chineses chegaram a perfeição de cria^r 
a "Associação Islâmica Ghinesa". A coisa se complicou para o "DAS1^, quando diplo- 
matas chineses se viram envolvidos numa tentativa de assassinio do presidente Nas 
ser. 0 "KGB" levantou toda a história e entregou-a ao serviço de segurança egíp- 
cio. Houve escândalo, que resultou até no afastamento do embaixador chinês. Por 
paradoxal que pareça, Nasser fora o primeiro governante da África a reconhecer o 

governo de Pequim. 

A África vera sendo visitada pelo "DAS" cora muita insistência.  0 primeiro-mi 
nistro Ghou En-Lai declarou taxativaraente, na Somália (Mogadiscio), que a África 
reúne excepcionais condições revolucionárias, e o serviço chinês vera procurando 
honrar as declarações de seu chefe.  Apenas no correr de 1964, 225 delegações afri 
canas visitaram a China.  As academias militares de Nanquim e Wuhan adestrara re- 
crutas para guerrilhas na África.  Dessas academias saíram os quadros que pertur- 
baram e ainda tumultuam a ordem na África do Sul, Argélia, Botsuana, Ruanda, Rode 
sia, Niger, Nigéria, os dois Gongos, Guiné, Guiné Portuguesa, Malavi e Moçambique. 
Guerrilheiros desses países recebem instruções através de emissões especiais da Ra 

dio Pequim para a África - mais de 10 horas diárias de transmissões.  Os progra- 
mas são feitos em português, inglês, francês,árabe, italiano e vários idiomas  a- 

fricanos. (2) 

Na África, a ação chinesa, pelos escândalos que se seguiram, e mais conheci- 
da no Sudão, onde, além de dinheiro, o "DAS" forneceu as amas da revolta de 1964. 
Malavi, Tanzânia, Zârabia, Quênia, República Central Africana, Dahomey, Togo, Alto 
Volta, Niger e Nigéria são alguns dos países que se viram envolvidos era desordens 
financiadas pelo "DAS", sempre com vistas à derrubada dos governos^locais. Em to 
dos esses países ocorreram, no mínimo, expulsões. Alguns, mais drásticos, rompe- 
ram qualquer tipo de relações com a China Comunista._ Nas manobras_africanas do 

(1) Vide CI-SI Set 71, folha 4.4 
(2) Vide CI-SI Jul 71, folhas 1.1 a 1.10 
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Albânia - Pequim concita os dirigentes albaneses contra a União Soviética. 

Bulgária e Hungria - Pequim tenta impor a idéia de que sua politica hostil a 
URSS nao deve dificultar o desenvolvimento das relações com a Bulgária e a Hungria. 

Polônia - Pequim deu a entender que a China desejava um reatamento de suas 
relações com Varsovia, mas ao mesmo tempo continua imiscuindo-se nos assuntos po- 
loneses e explorou perfidamente os acontecimentos de dezembro de 1970  (as greves 
no Baltico). 

^ ••* 
Tchecoslovaquia - Contrariados com a derrota das forças revisionistas e con- 

Im-revolucionarias, os dirigentes chineses continuam a atacar a nova direção do 

pais. 
Iugoslávia - A China atacou durante mais de 10 anos a Iugoslávia.  As rela- 

ções entre Pequim e Belgrado mudaram desde os acontecimentos da Tchecoslovaquia. 

Cuba - As relações sino-cubanas, muito limitadas ate meados de 1970, volta- 
ram a reativar-se. *  (FSP, 06 Out 71) 

2) Uma Tentativa de Conciliação; Moscou Admite Que Ligação com Pequim Seria Vanta- 
josa-Mensagem Amistosa do "Presidium" da URSS à CHINACOM, Por Ocasião do 225 
Aniversário da Assunção de Mao ao Poder 

* "Estamos profundamente convencidos de que a melhoria das relações entre nos 
sos países conviria aos interesses vitais da República Popular da China e da URSS, 
aos interesses do socialismo, a liberdade do povo e a consolidação da paz". 

Este e um trecho da mensagem conjunta do"Presidium"do Soviet Supremo e do 
Conselho de Ministros da URSS ao Governo de Pequim, por ocasião do 22? aniversá- 

rio da revolução comunista. 

A mensagem,difundida pela agência'Nova China", exorta a união de esforços en- 
tre os dois paises "na luta contra as forças do imperialismo internacional e da 

reação". *  (GL, 05 Out 71) 

*• *• •»• 
-)«■ -a- 
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"DAS", registra-se a presença do Cel Kan Mai, o mesmo que foi expulso do Nepal. 

Na America Latina, com bases em Cuba e no Chile, (onde ha embaixadas de Pequim), 
o "DAS" procura agir principalmente usando chineses radicados no continente (cerca 
de 220 mil). Além do episódio de 1964 no Brasil, a ação chinesa foi detectada em 
vários movimentos de guerrilha em outros paises latino-americanos. 0 financiamen 
to e fornecimento de armas para os movimentos insurrecionais e feito via escritó- 
rios comerciais, que são mantidos oficialmente na Argentina, Uruguai, Venezuela e 

México. 

Além da guerrilha, os chineses têm sido pródigos em financiar viagens de gru 
pos para seu pais. Ainda recentemente, as autoridades divulgaram fotografias de 
vários terroristas brasileiros em visita ao primeiro-ministro Chou En-Lai. 

A linha chinesa encontrou adeptos entre os comunistas, principalmente na Ar- 
gentina, Chile, Equador, Guatemala, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Peru e Brasil. Re 
gistra-se também alguma incidência no México. 

A despeito desses esforços, o "DAS" nao vem sendo muito feliz em suas ações 
na América Latina, em conseqüência de vários fatores:  despreparo das lideranças 
locais; diferenças fundamentais de conceitos e formação étnica; incompreensão dos 
problemas do continente e do florescente nacionalismo e maior eficácia dos orgaos 
de segurança latino-americanos. 

Pelas indicações de que se dispõe, espera-se que os chineses desencadeiem 
uma ofensiva na América Latina mais realista que as anteriores.  Ocorre, todavia, 
que parece registrar-se, na cúpula chinesa, uma diferença de orientação. Esse de- 
sentendimento vem retardando a ação do "DAS", que, ao se encolher, deixou muitos 
de seus líderes latino-americanos ao desabrigo. * (FSP, 05 Out 71) 

•a- *■ *• 

c. URSS x CHINA 

l) Moscou Volta a Acusar Pequim de Tentar Romper a "Comunidade Socialista", Ali- 
ciando Adeptos Entre os Satélites da URSS - Análise Soviética da Atuação da 
China, nos Campos Político e Econômico, Junto A Doze Paises "Socialistas" 

■^"Os dirigentes chineses procuram enfraquecer a comunidade socialista,  rom- 
per os laços de amizade entre a URSS e países irmãos, e atrair esses países para 
sua órbita", afirmou, em 5 Out 71, a revista soviética "A Vida Internacional". 

A revista faz as acusações em longa analise das relações entre a China e os 
doze países socialistas, no momento em que Kikolai Podgorny se encontra em Hanoi 
e da próxima viagem do presidente Nixon a Pequim.  A publicação analisa a posição 
da China com respeito a cada um dos paises socialistas nos seguintes termos: 

Vietnã do Norte - A China não atuara contra os Estados Unidos. 

República Democrática Alemã - Pequim tentou jogar Berlim Oriental contra Mos 
cou, a propósito do acordo sobre Berlim e do tratado germano-sovietico. 

Romênia - Excelente o estado das relações sino-romenas. 

Coréia do Norte - As declarações antiimperialistas de Pequim sao irreconci- 
liáveis com "o crescente namoro dos dirigentes chineses com Washington e Tóquio". 

Mongólia - As provocações nas fronteiras diminuíram, mas as autoridades chi- 
nesas procuram atualmente exercer pressão econômica sobre a Mongolia^por meio das 

comunicações ferroviárias e de operações financeiras. 
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2)  Egito 

a) Funcionários do Ministério de Informações Detidos Por Tentativa de Sabotagem 
e Espionagem em Favor da União Soviética — Governo Prossegue o Expurgo de 
Todos os Elementos Pro-Sovieticos Ligados ao Ex-Vice-Presidente Ali Sabri(l) 

* Em Londres, o jornal "Jewish Chronicle" informou que 80 funcionários do Mi 
nisterio de Informações do Egito, ligados ao rádio e televisão, foram detidos ha 
três semanas por tentativa de sabotagem e espionagem em favor da União Soviética. 

Afirma o "Jewish Chronicle", órgão da comunidade judaica britânica, que as 
prisões foram pessoalmente ordenadas pelo Presidente Anwar Sadat, após a descober 
ta, a 1? Set 71, de 150 quilos de explosivos de fabricação soviética, em uma sala 
do edifício onde fica instalada a TV egípcia. 

A sala esta situada bem abaixo do gabinete do Ministro da Informação e Vice- 
Primeiro-Ministro Abdel Kader Matem,e uma bomba, encontrada junto com os explosi- 
vos, deveria explodir ao meio-dia, hora em que Kader Matem está despachando. 

Os serviços de informação estão, por ordem de Sadat, sofrendo severo expurgo 
de todos os elementos pro-soviéticos que mantinham vínculos com o Vice-Presidente 
Ali Sabri. * (jB, 16 Out 71) 

«• -K- * 

b) Volantes Distribuídos no Cairo Fazem Apelo à Luta Contra a Influência Sovié- 
tica no Egito — "Frente Nacional Egípcia" Acusa: "Moscou Governa Cada Cen- 
tímetro de Nossa Terra" 

* No Cairo, esta sendo distribuído um volante em que se faz um apelo à luta 
contra a crescente influencia soviética no Egito, segundo revolaram, em ' 2 Gert 71, 
viajantes procedentes do Cairo. 

Os viajantes disseram que o volante, assinado pela "Frente Nacional Egípcia1,1 

condena o recente tratado de amizade egípcio-soviético, dizendo que Moscou "gover 
na cada centímetro de nossa terra". 

Acrescentaram que a distribuição foi feita pelo correio aos residentes no Cai 
ro e que os estrangeiros receberam uma versão em inglês. 

Explica o texto que a frente foi criada para "combater o imperialismo sovié- 
tico ate o fim, com todos os meios e métodos a  nossa disposição". * (CB, 03 Out 71) 

* * -í;- 

c) Federação de  Repúblicas Árabes Elege Sadat Gomo Governante - Presidente Egíp- 
cio Viajara a Moscou Como Porta-Voz dos Países Árabes, Em Busca de Mais Apoio 
Militar, Com Vistas ao Conflito Egito - Israel 

* 0 Presidente Anwar Sadat do Egito foi eleito, dia 04 Out 71, Presidente da 
Federação de Repúblicas Árabes, formada pelo Egito, síria e LÍbia, na primeira ses 
são do Conselho Presidencial integrado pelos Chefes de Estado dos três países. 

A revisão, pelos três lideres, das perspectivas militares no Oriente Médio, 
e considerada vital para a visita oficial do Presidente Sadat à URSS a partir do 
dia 10 Out 71.  0 encontro foi o primeiro desde a assinatura do acordo de criação 
da Federação, em 20 de agosto, na Siria. 

Os principais tópicos da agenda do Conselho, reunido por três dias, incluem 

(l) Vide CI-SI Mai 71, folha 4.5 
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RESERVADO 

4.  ORIENTE MÉDIO,   ÁSIA E ÁFRICA 

^ 4.1 

l) Assuntos Gerais - "Exercito Palestino de Libertação" Afasta Oficiais Marxistas 
de Seus Quadros - Características dos Três Principais Grupos Guerrilheiros de 
Libertação da Palestina; "Al Fatah", "FPLP" e "FDPLP" 

* 0 Comando do "Exército Palestino de Libertação - EPL", força irregular de 
8 mil homens sediada no Sul da Síria, dispensou alguns oficiais treinados pela 
União Soviética, segundo informaram os jornais de Beirute. 

A medida, de acordo com a imprensa libanesa, e parte de "um decisivo progra- 
ma de reformas, cuja finalidade e colocar o Exercito em pé de guerra". No entan- 
to, fontes políticas indicaram que seu objetivo verdadeiro é deter a crescente in 
fluencia, no "EPL", dos grupos de tendência marxista, como a "Frente Popular pa- 
ra a Libertação da Palestina - FPLP", liderada por George Habashe. 

Um dos jornais, pro-iraquianos, observou que o "expurgo e parte de um trata- 
do, cujo fim c dominar o 'EPL' e leva-lo a aceitar um acordo pacífico para o con 
flito arabe-israelense". 

0 "EPL", formado por soldados refugiados, é o braço armado da "Organização 
de Libertação da Palestina - 0LP", chefiada por Yassir Arafat, que congrega to- 
das as organizações de "feddayin".  Foi fundado em 1964. 

Arafat, que também e o dirigente da "Al Fatah", dispensou dois dos principais 
chefes do "EPL": o Brigadeiro-General Abdul Razak Haya e seu chefe de Estado-Mai 
or, Coronel Osman Haddad. 0 afastamento dos oficiais treinados na URSS, segundo 
os jornais libaneses, foi determinado pelo recém—nomeado comandante, Brigadeiro- 
General Budeiri. 

Profundamente dividida, um dos maiores problemas que sempre enfrentou a Re- 
sistência Palestina, nos momentos de rofluxo do movimento, e a existência de vá- 
rios grupos divergentes brigando entre si. Três organizações, contudo, entre as 
oito existentes, comandam a luta palestina: "Al Fatah", "Frente Popular para a Li 
bertação da Palestina - FPLP" e "Frente Democrática Popular para a Libertação da 
Palestina - FDPLP". 

"Al Fatah" - a maior organização da Resistência, congregando, segundo algu- 
mas fontes, entre 5 a 10 mil conibatentes. Conhecida por sua orientação modera — 
da (l), tem em Yassir Arafat sou chefe supremo. Professa um nacionalismo clássi- 
co, de inspiração nasserista. 

"FPLP" - Grupo marxista, com posições político-ideológicas às vezes flutuan- 
tes, defende um ponto-de-vdsta internacionalista. Porem, na pratica, e bastante 
impregnada do nacionalismo pan-arabe. Liderada por George Habashe, a "FPLP" é ab 
solutamente contraria a qualquer acordo pacifico com Israel e, recentemente, boi- 
cotou as conversações de "reconciliação" com o Rei Hussein, da Jordânia. 

"FDPLP" - Nascida de uma cisão da "FPLP", em 1969, a "FDPLP" é também marxis 
ta, contudo radicalmente internacionalista, prognosticando a união com os grupos 
revolucionarmos dt; esquerda israelenses, como o Matzpen e Rakah. Seu líder e Nayef 
Hawatmeh, partidário do que "nao se pode negar a presença de um povo judeu na Pa- 
lestina, tendo sua cultura, sua Imgua, etc". Combate ainda "a solução chauvinis 
ta apresentada pela reação árabe". * (JB, 14 Out 7l) 

* * ■«• 

(l)  No original. 
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o reexame dos acontecimentos políticos e militares no Oriente Médio e a coopera- 
ção entre os Exércitos dos três países, alem da escolha de bandeira, hino e capi^ 
tal para a Federação. 

Fontes semi-oficiais disseram que o Presidente Sadat sondara as opiniões de 
seus colegas, Hafez Assad, da Síria, e Moammar Kadhafy, da Líbia, quanto aos te- 
mas que serão debatidos nas reuniões com os dirigentes do Kremlin. 

0 jornal "Al Ahram" anunciou que.na visita de três dias de Sadat a Moscou, o 
Presidente egípcio e sua delegação manterão conversações sobre a ajuda militar e 
econômica da URSS aos países árabes, e sobre a situação atual do Oriente Médio. * 

(JB, 05 Out 71) 
* * ■«• 

b. ÁSIA 

l) Aproximação EEUU - CHINA e Conseqüências no Quadro Político Asiático; Aproxi- 
mação Ofícios;; Entro as Corcias do Norte e do Sul; Vietnam do Norte Adverte 
Para o Perigo de Cisão Entre os Comunistas; Laos Espera que Influencia Chine- 
sa Provoque a Retirada dos Norte—Vietnamitas de Seu Território; Tailândia,Bir- 
mânia e Malásia Estreitam Relações com a China; Cingapura Recebe Noticia Como 
Fator de Maior Importância na Preservação da Paz no Sudeste Asiático 

* A abertura dos EEUU para a China e o anuncio da visita do Presidente Nixon 

a Pequim determinaram uma serie de mudanças políticas entre os países localizados 
em torno do território chinês, da Coréia do Norte a Birmânia. 

As alterações variam de movimentos diret'  — por parte de alguns países asia 
ticos - com o objetivo de melhorar seu relacionamentr com <. China.a modificações 
sutis na retórica e na atitude doa  dirigentes de outros países* 

Considerando-se cada pais irticular, sao as seguintes as alterações que 
os especialistas no assunto consideram possíveis, pelv menos c:n parte, em virtude 
da nova política norte-americana com s China: 

Coréia do Norte — alem de concordar com a realização das conversações, ini- 
ciadas a 20 Ago 71? entre representantes da Cruz Vermelha das duas Coréias — que 
têm por objetivo reunir as famílias divididas - é Coréia do Norte abrandou sensi- 
velmente os termos usados em reação a Seul. 0 Priipsiro Ministro Kim II Sung dei^ 
xou de acusar o Presidente da Coréia do Sul, Park Chang Hee, de ser lacaio dos a- 
gressores imperialistas norte—- iericanos e, falando oficialmente, demonstrou rece 
ber coiü simpatia o abrandamento d?s tensões que, segundo se espera, a visita de 

Nixon a Pequim poderá provocar. 

No contexto norte-ooreano, em qu todas as iniciativas norte-americanas sao 
sistematicamente1 rc joitadas como manobr?.s traiçoeiras , essa nova atitude represen 
ta uma alteração extraordinária. 

Vietnã do Norte — os norte-vietnamitas ainda nao fizeram comentários diretos 
sobre a planejada viagdn de Nixon a Pequim, mas deixaram sentir o seu desaponta- 
mento nos editoriais, por meio dos quais advertiram os chineses para que se acau- 
telem contra as tentativas norte—americanas de provocar uma cisão entre os comu- 
nistas.  Hanoi recebeu garantias de Pequim de que seus interesses nao serão sacr^L 

ficados. 

Laos - o Primeiro Ministro Souvanna Phouma aplaudiu a nova política - prova- 
velmente baseando-se na teoria de que um acordo entre o seu principal benfeitor e 
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seu vizinho dominador nao poderá ter outra conseqüência, senão a melhora da preca 
ria situação do seu pais. Em termos mais específicos, os laocianos esperam que 
os chineses usem da sua influencia, para induzir os norte-vietnamitas a se retira 
rem do Laos. 

Cambodja - oficialmente, o Governo de Lon Nol aprovou a política de Nixon, 
bem como sua projetada viagem a Pequim. Particularmente, contudo, seu governo re 
ceia que a visita possa culminar em uma convocação de conferência de paz para to 
da a Indochina, numa época em que os norte—vietnamitas ocupam mais da metade de 
seu território. Nessas circunstancias os cambodjanos temem estar em posição ne- 
gociadora extremamente vulnerável, 

Tailândia - oficialmente, os tailandeses nao se pronunciaram, mas, falando 
em particular, funcionários do governo declararam que aí- novas circunstancias fa- 
vorecerão seus próprios esforços para promover melhores contatos com a China. Em- 
bora essas tentativas tenham sido iniciadas ha algum tempo, os analistas afirmam 
que a medida se deve, essencialmente, a mudança da política norte-americana. 

Birmânia — após três anos de afastamento, os birmaneses estão prestes a res- 
tabelecer relações diplomáticas totais com a China. 0 General Ne Win, líder ■'■ab- 
soluto do pais, visitou Pequim em Ago 71> pela primeira vez desde 1967» quando as 
relações entre os dois países foram seriamente abaladas devido aos distúrbios ci- 
vis causados pela propaganda da "Guarda Vermelha". 

Malásia - a despeito do apoio que a China vem dando, ha muito tempo, aos re- 
beldes comunistas que operam na fronteira entre a Malásia e a Tailândia, o gover- 
no malaio adotou medidas destinadas a melhorar sen rolacionan.^nto com Pequim. Uma 
delegação comercial de Malásia visitou a China, oficialmente, em Abr 71* Em Ago, 
uma delegação chinesa retribuiu a visita e foram concluídos, nossa oca%iao, açor 
dos ampliando o volume das exportações malaias para a China. E esperada a norma- 
lização das relações diplomáticas entre esses dods paises para breve, o que se de 
ve, pelo menos em parte, a aproximação entre Washington e Pequim. 

Cingapura - essa Cidade-E;3tado etnicamente chinesa, que ia mantém intenso in 
tercambio comercial com a China, estuda cuidadosuinento o que .=>eu Ministro das Re- 
lações Exteriores, Sinnath£,nby Tto-ieratinam, descreveu, durante uma entrevista re- 
cente, comovei mais importante alteração da realidade política verificada na Ásia 
desde 1945" Segundo opiniãc do seu governo, o estreitamento das relações entre 
Washington e Pequim poderá ser fat<ir da maior importância na preservação da paz 

no Sudeste Asiático. *  (ESP, 22 Out 71) 

•8- *• *• 

c. ÁFRICA 

l) Madagascar - Governo Denuncia Infi-1 tração Comunista de Linha Chinesa, Com Suas 
Táticas Características; Sublevaçao do Homem d- Olimpo Contra o da Cidade e"Via 
Armada" nas Cidades, Visando z   Impedir o Processo Eleitoral. 

A revista "Jeune Afrique", n^ 564, de 30 Out 71, sob o título "Os complos se 
Multiplicam", publicou um artigo do qual se extraim-m os seguintes trechos: 

* 0 139 aniversário da independência malgaxe coincide, este ano, curiosamen- 
te com .a descoberta de um "complo maoista".  0 instigador, segundo as autoridades 
malgaxes, seria Gerard Roy, um jovem sociólogo francês, destacado em Madagascar 
pelo "Office de Recherche Seientifique e Technique d"Outre-Mer "- 0SRT0M",  e que 
já havia regressado a seu pais por ocasião da descoberta do complo. 0 Presidente 
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Tsirana queria obter sua extradição, a fim de julga-lo.  Enquanto se espera, seu 
cúmplice malgaxe, Regis Rakotonirina, preso, foi submetido a um interrogatório. 
Isso permitiu tomar—se conhecimento de que essa ação subversiva tinha como base a 
cidade de Antsrabe, com ramificações em todas as grandes cidades do pais. 

Com efeito, esta não e a primeira vez que as autoridades malgaxes tomam &&• 
nh^cimento de um complo maoista. As vésperas das eleições legislativas de Set 70» 
o Presidente Tsirana denunciou a "infiltração" no meio estudantil da Universidade 
de Tananerive por professores franceses pro-chineses. Em Abr 71> após as manifes 
taçoes camponesas do Sul, Monje Jsona, líder do Partido "MONIMA", foi preso. Moti 
vor complo maoista de grande envergadura... Finalmente, em Ago 71» o Chefe do Es- 
tado malgaxe revelou nao mais um complo, mas uma tentativa de assassinato contra 
sua pessoa. 

Esta atmosfera de agitação quase permanente parece estreitamente ligada ao 
problema da sucessão do líder malgaxe... * 

■«• -K- * 

2) Republica do Mali - Três Anos Após Rejeitarem o "Caminho Socialista" do Anti- 
go Governo, os Militares no Poder Dividem-se Quanto ao Regresso a Esfera de 
Influencia Soviética ou Chinesa 

Da revista "Jeune Afrique", n^ 562, de 12 Out 71: 

* As ultimas ferias na União Soviética do Tenente Moussa Traore, Chefe de Es 
tadi- do Mali, no inicio de Set 71» e a recente visita oficial a Moscou de Diallo 
S'!ydou, Presidente do Sindicato Governamental, anunciam uma nova fase das relações 
eatre Moscou e Bamako. 

Entre os dois países, e verdade, nao houve rutura do relações , oficialmente, 
mas constatou-se, no dia seguinte a queda do Presidente Modibo Keita, em 19 Nov 68, 
um certo esfriamento nas relações entre as  duas capitais.  Falou-se então, em Ba- 
mako, em ama virada em direção ao Oeste, orientada para a França.  Certas decisões 
de ordem economicr , tomadas pelo novo regime para preparar o retomo a zona do fran 
co, permitiram dar validade, em corta medidara esta interpretação: liberação do co- 
mercio exterior, abrandamento de rogima das empresas estatais, etc.  Os militares 
no poder pareciam rejeitar o "caminho socialista" do antigo Presidente, inspirado 
pelos conselheiros soviéticos responsáveis, a sers olhos, pelo marasmo econômico. 
Beneficiavam—se, nesse ponto, do apoio dos campo?ieses, descontentes com a tentati 
va, conduzida por Modibo Keita, de r^agrupamento em cooperativas. 

Nos dois anos que se seguiram a tomada do poder pelo Exercito, o grande com- 
plexo olímpico de Bamako — estádio, piscina e teatro — iniciado com a ajuda sovie 
tica, em vista dos jogos Pan-Africai os de 1968, foi deixado inacabado. 0 emprés- 
timo de vários milhões de fra-ncos raalis, concedido pela União Soviética a "Socie- 
dade Nacional de Pesquisas Minerais de Mali - SONAREM", foi desviado de sua desti 
nação inicial. A escola de militantes do partido, construída pelos soviéticos, 
foi transformada em Escola Norm?"! , e os americanos realizam hoje a construção de 
um anexo. 

Apesar de tudo, a intelectualidade mali e a administração permaneceram liga- 
das ao socialismo.  Dentro do próprio Exercito, a influencia socialista continua 
bastante forte.  A falta de colaboração entre os jovens oficiais no poder e a ad- 
ministração - notadamente os quadros das empresas estatais colocados pelo antigo 
Presidente — administração que passava por ser das mais bem formadas na época co- 
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lonial, provocou um marasmo econômico sensível. Foi essa a razão da lentidão com 
que a França acolheu o filho pródigo da zona franca. Assim Bamako deixou de crer 
num reforço mais estreito de laços com Paris. A condenação do Capitão Yoro Diaki 
té, chefe da facção pró-francesa, teve uma grande significação. 

Mali esta agora retornando ao seu caminho anterior:  a única questão reside 
em saber se escolheria a União Soviética ou a China. 

A recente viagem particular a União Soviética do Ten Mousse Traore, Fresiden 
te do "Comitê Militar de Libertação Nacional - CMLN", anuncia um retorno da "ost- 
politik malienne". Moscou reencontra as boas graças do Governo mali. Mas o fato 
traduz, ao mesmo tempo, a "vitoria" do Chefe do Estado. Com efeito, notava-se, 
desde há algum tempo, uma disputa ideológica no seio do "CMLN". Uma tendência re 
presentada pelo Gap Charles Gissoko, Ministro dos Negócios Exteriores, inclina-se 
para o reforço dos laços com Pequim. 0 Gap Gissoko era, desde a eliminação do Gap 
Diakité, o membro de mais alto posto dentro do "CMLN". Essa superioridade hierar 
quica militar, aplicada no seio do governo, nao estava desprovida de interesses e 
desempenhava um papel certo nas iniciativas bastante independentes do Ministro 
dos Negócios Exteriores. Dela se teve uma manifestação, por ocasião da tomada de 
posição mali acerca do dialogo com a África do Sul. 

0 Ten Mousse Traore mostrou-se, numa declaração publica, partidário da mode- 
ração e pronto a admitir a idéia de um dialogo concebido dentro do quadro do Mani^ 
festo de Lusaka. Quanto a Gissoko, tomou uma posição "militante", condenando qual 

quer diálogo com os brancos da África austral. 

0 Chefe do Departamento dos Negócios Exteriores viajou duas vezes a China.Da 
última vez, regressando de Pequim, cancelou uma visita, prevista ha longa data, 
que deveria efetuar a Moscou.  A ultima iniciativa do Capitão foi solicitar o au- 
xílio chinês para o projeto de retificação do rio Senegal, que banha Mali, Mauri- 
tânia e o Senegal.  Êle está tão engajado no projeto, por ser originário da prá- 
víncia interessada, quanto o Ten Kissima, outro partidário da tendência "chinesa". 

A vantagem, contudo, permanece com o Presidente Traore.  Em le de outubro, 
foi promovido a Coronel.  Em virtude disso, tornou-se  titular do mais alto pos- 
to dentro do "CMLN".  Com os Tenentes Gissoko e Diarra, Ministro das Finanças,  e 
partidário da reaproximaçao com a União Soviética. * 
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5. EUROPA ORIENTAL 

a. ALBÂNIA 

1) Acusações a URSS de Preparar, Juntamente com os EEUU, a Guerra Contra a China 
- "As Potências Imperialistas Se Unem, Quando Se Trata de Estabelecer Seu Do- 
mínio no Mundo" - Patrocínio da Causa da Admissão da CHINACOM na ONU, Advogan- 
do Expulsão de Formosa 

* A Albânia acusou a Rússia e os Estados Unidos de fazerem acordos secretos 
e prepararem uma guerra contra a China. 

0 ministro de Relações Exteriores da Albânia, Nesti Nase, em discurso pronun 
ciado na Assembleia-Geral, da ONU, advertiu ainda que o governo de Pequim nao se 
aproximaria da ONU, se for aprovada a proposta norte-americana para a presença de 
duas Chinas. 

A Albânia e considerada porta-voz de Pequim na ONU. 

Segundo Nase, a Republica Popular da China "e intransigente em questão de 
princípios do marxismo-leninismo". 

"0 ingresso da China na Organização das Nações Unidas", prosseguiu Nase, "se 
ria um passo a frente. E uma apreciação realista e objetiva da política agressi- 
va exercida pelos Estados Unidos e pelos revisionistas da União Soviética, indica 
que estão sofrendo agora derrotas cada vez mais esmagadoras na luta pela liberta- 
ção". 

Acrescentou que apesar de aparentes contradições na política de um e outro 
pais, "as potências imperialistas unem-se quando se trata de estabelecer seu domi 
nio no mundo, assim como na oposição a China e na preparação de uma guerra contra 
ela". 

A Albânia e mais 20 países patrocinam uma resolução, apresentada perante a As 
sembleia, pedindo a admissão da China e a expulsão de Formosa. 

Os Estados Unidos apresentaram uma resolução, com o apoio de mais 19 países, 
para que o problema da expulsão de Formosa seja considerado "importante", exigin- 
do, portanto, maioria de dois terços dos 130 votos na Assembléia. * (FSP, 6 Out 7l) 

•M- * ■«• 

2) Apreciações Negativas Sobre o XXIV Congresso do PCUS: "0 Congresso da Restau- 
ração Capitalista e do Social-Imperialismo" - URSS Fiel a "Política Krusche- 
viana de Restauração do Capitalismo e de Consolidação da Ditadura Burguesa e 
de Ampliação da Colaboração com o Imperialismo dos EEUU" 

Do jornal albanês "Zeri i Popullit", de 1? Abr 71: 

* 0 XXIV Congresso do partido revisionista da União Soviética, inaugurado 
em Moscou em 30 Abr 71, divulgou seu temário em 9 Abr.  Como era esperado, reafir 
mou a linha kruscheviana da atual liderança soviética. A declaração emitida por 
Brejnev e as discussões subseqüentes foram uma tediosa repetição das conhecidas 
teses revisionistas, dos sediços auto-elogios e das promessas demagógicas. 

A característica geral desse Congresso foi a insistência em continuar train- 
do o marxismo-leninismo, a revolução e o socialismo ate o fim.  Brejnev declarou 
oficialmente que os chefes do Kremlim não pretendem rejeitar o XX Congresso ÇO e 

(l) Quando Kruschev denunciou os horrores do stalinismo. 

RESERVADO 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



.6 
OUT 71 CI-SI RESERVADO 5.2 

o programa partidário aprovado pelo XXII Congresso, quando Nikita Kruschev esta- 
va no poder e o revisionismo moderno kruscheviano foi codificado. 

Pode dizer-se que, se o atual (XXIV) Congresso apresentou algo de novo, foi 
precisamente o aprofundamento do kruschevismo em todos os campos - interno e exter 

no, político, econômico e ideológico. 

A principal preocupação dos organizadores dessa grande reunião revisionista 
foi a consolidação e o aperfeiçoamento das maneiras e meios de restauração do ca- 
pitalismo e de consolidação da ditadura burguesa revisionista. Através desse Con 
gresso, a liderança revisionista soviética buscou aprovação formal, pretensamente 
em nome do partido e do povo, para continuar perseguindo sua política social-impe 
rialista contra a revolução e o movimento de libertação dos povos, a fim de pre- 
servar o império revisionista soviético, a extensão da sua expansão politicaeeco 
nomica e o alargamento da sua colaboração com o imperialismo americano. * 

b. ALEMANHA ORIENTAL - "Os Verdadeiros Amigos dos Povos Nao Estão em Pequim" - Pan- 
kow Engaja-se nas Lutas de Moscou - Temor da Expansão Chinesa na Ásia e África 
e Ressentimento Por Suas Atividades Comerciais - CHINACOM, Em Vez de "Atacar 
URSS, Deveria Esforçar-se Mais Para Libertar Taiwan, Macau e Hong Kong do Jugo 

Colonial" 

Do Boletim da Agência de Notícias da RDA, 1? Set 71: 

* Em recente artigo dedicado à política dos dirigentes chineses na Ásia e na 
África,o "Neues Deutschland", órgão do Partido Socialista Unificado (comunista), 
diz que os povos daqueles continentes podem comprovar, com a evidencia dos fatos, 
que os seus verdadeiros amigos não se encontram em Pequim. Opondo-se ao obsceno 
apelo de uma "diplomacia de sorrisos" ambígua e hipócrita, a URSS irradia a verda 
deira ajuda, que presta aos jovens Estados da Ásia e da África, e sua solidarieda 
de com os movimentos de libertação nacional. "Testemunho convincente disso sao 
mais de 2.500 projetos industriais, entre os quais construções gigantescas, como 
a represa de Assuã, no Egito, ou o complexo siderúrgico de Bhilai, na índia. 

Referindo-se ao apoio militar, econômico e técnico oferecido por Pequim, es- 
creve o jornal: "Os fatos demonstram o contrario do que pregam (os chineses). Oi- 
tenta por cento do comércio exterior da Republica Popular da China sao realizados 
com Estados imperialistas.  Contrariamente ao que diz, Pequim desenvolve ativo co 
mércio com os regimes racistas e colonialistas da África do Sul, da Rodesia e de 
Portugal".  Nao é por acaso que os enclaves coloniais de Hong Kong e Macau consti 
tuem posições-chaves nas transações comerciais, "Aqui se efetua, acima de tudo, 
um lucrativo comércio de ouro e de estupefacientes com os Estados imperialistas. 
Com toda a razão se pode estar de acordo com a revista da África Ocidental, "Ad- 
vance', quando afirma que Pequim deveria atacar menos a URSS e, pelo contrario, 
fazer algo mais para libertar seus territórios de Taiwan, Hong Kong e Macau do jugo 

colonial". 

"Neues Deutschland" observa que a linha aventureira seguida por Pequim na Ásia 
e na África, isto é, a arrogante tese de transladar o "centro da revolução mundi- 
al" para a China, converteu-se num"boomerang". Chama a atenção sobre as pernicio 
sas intenções dos governantes chineses de denegrir a índia, assim como de dividir 

o partido comunistahindu. 

"Os dirigentes chineses aproveitam-se sempre dos conflitos fronteiriços entre 
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a índia e o Paquistão, para lançar mais lenha na fogueira,  Pequim atiça o Paquis 
tao contra a índia, fornece-lhe armas e manifesta uma aberta solidariedade com o 
Governo de Islamabad.  Os povos do subcontinente indiano lembram-se muito bem ain 
da da funesta política praticada pelos colonialistas britânicos de dividir para 
conquistar", (l) 

0 artigo alude a grande culpa dos dirigentes máximos de Pequim nos trágicos 
acontecimentos vividos pelo movimento revolucionário na Indonésia.  Destaca a ins 
tigaçao chinesa a "guerra popular revolucionaria", relacionada com "a grande revo 
luçao cultural revolucionaria",  durante a qual centenas de milhares de comunis- 
tas e de cidadãos progressistas da Indonésia foram assassinados pelos militares 
reacionários, e o PC Indonésio foi esmagado. (2) 

"Neues Deutschland" faz referencia a velada atitude dos dirigentes chineses 
na África. "A fim de impor sua linha na África, o grupo de Mao se tem utilizado, 
sem escrúpulos, dos meios mais primitivos de cisão política, ideológica, econômi- 
ca, racial, tribal e religiosa". Uma verdadeira companha divisionista foi também 
organizada pelos dirigentes de Pequim contra as organizações democráticas (3) in- 
ternacionais. ^ 

De acordo com o costume no império moscovita, um dos satélites recebeu a mis 
sao de engajar-se no duelo verbal e propagandistico do Estado planeta. Esta foi a 
vez da Alemanha Oriental. 

•«■■«•■» 

c. IUGOSLÁVIA 

l) Manobras Militares "Liberdade 71" (4) Aplicam Conceito de "Defesa Total" - Par- 
ticipação Popular no Exercicio; De Um Lado, Forças Blindadas; Do Outro, o Povo 
em Armas (5) - Tito: "Forças Armadas Representam Maior Obstáculo a Qualquer 0- 
posicao de Força ao Nosso Pais. Nossa Vontade de Defender a Liberado e a Inde- 
pendência Vai Ate as Ultimas Conseqüências" 

* Numa entrevista a revista das Forças Armadas - "Front" - o Chefe do Estado- 
Maior das Forças Armadas iugoslavas, General Viktor Bubany,afirmou que as manobras, 
denominadas "Liberdade 71"j "representam uma advertência a todos aqueles que fa- 
zem cálculos errôneos sobre a capacidade de defesa total da Iugoslávia socialista'. 

Segundo observadores militares desta capital, as manobras representarão,  na 
verdade, um importante teste da teoria da "defesa total" do território, que impH 
ca uma ampla participação popular num contra-ataque contra uma eventual invasão 
da Iugoslávia.  Bubany ressaltou na entrevista que "as manobras 'Liberdade 71'sao 
completamente diferentes de qualquer exercício militar ja realizado ate agora". 

0 chefe do Estado-Maior, que dirigira as manobras, explicou que elas "sao uma 
forma de resistência que abrange todo o povo; um confronto de duas doutrinas mili- 
tares diferentes, pois, de um lado, estarão forças blindadas e, de outro, o povo 
em armas".  E concluiu: "As manobras não estarão dirigidas contra ninguém. Servi- 

(1) Especialidade marxista. Vide exemplo chileno. 
(2) Movimento que derrubou o regime corrupto e pro-comunista de Sukarno. 

(3) Leia-se "organizações de frente comunistas", pro-sovieticos. 
(4) Vide CI-SI Set 71, folha 5.11 
(5) Evidente ensaio para a hipótese de invasão soviética. 

RESERVADO 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



OUT 71 CI-SI RESERVADO ^ 
% 

5.4 

rao somente para examinar a possibilidade de defesa total contra qualquer agres- 
sor que invada as fronteiras iugoslavas". 

A teoria da "defesa total" foi elaborada ha alguns anos na Iugoslávia, quan- 
do aumentaram os temores de Belgrado em relação a uma possível invasão do pais em 
conseqüência da independência na aplicação das teorias marxistas, tese sempre de- 
fendida pelo governo iugoslavo.    (ESP, le Out 71) 

*As manobras iugoslavas tiveram a finalidade de demonstrar a aplicação de um 
novo conceito militar iugoslavo de defesa popular.  Esse sistema foi criado  logo 
após a invasão da Tchecoslovaquia, e tem por base incluir toda a população na de- 
fesa do pais, organizando as chamadas unidades territoriais, que atuam junto com 
destacamentos especiais da juventude e de guerrilheiros* 

Esse conceito militar, cuja utilização e estritamente defensiva, prevê uma es 
treita colaboração entre o Exercito regular e a população em qualquer guerra to- 
tal contra um inimigo mais poderoso. 

0 presidente Josip Broz Tito, numa aparente referencia a invasão soviética 
da Tchecoslovaquia em 1968, declarou que "as Forças Armadas iugoslavas represen- 
tam o obstáculo principal a qualquer política que tenha como origem uma oposição 
de força ao nosso pais". 

Tito falou durante uma concentração em Karlovac, ao termino das maiores mano 
bras militares ja realizadas na Iugoslávia. Afirmou que as Forças Armadas iugos- 
lavas tem por finalidade exclusiva a defesa do pais, de sua liberdade, independen 
cia e soberania. 

Tito disse as 200.000 pessoas, segundo cálculos oficiais, que "assim como res 
peitamos o direito de auto-determinaçao, igualmente nao permitiremos que ninguém 
assuma uma atitude diferente conosco". "Existem ainda grupos e círculos que uti- 
lizam a força comto meio para dominar outros países e povos. 0 objetivo dessas 
pressões estrangeiras sao principalmente os países pequenos. Tais pressões, como 
os senhores sabem, nao deixam de lado o nosso pais", acrescentou Tito,. (FSP, 10 

Out 71) 
"Desejo deixar bem claro para todos a nossa vontade de defender a nossa li- 

berdade e a nossa independência ate as ultimas conseqüências. Aos que ainda 'aca 
riciam* propósitos de uma agressao-relampago contra a Iugoslávia, gostaria de lem 
brar duas coisas. Primeiro, que um ataque externo encontraria uma resistência po- 
pular total e que nosso pais seria defendido por todos os meios. Segundo, que o 
nosso pais esta decidido a defender o direito de construir a sua sociedade na ba- 
se da autogestão". *  (GL, 18 Out 7l) 

2) Visita de Tito aos EEUU, Canadá e Grã-Bretanha - Nixon: Unidade Entre os Dois 
Povos Ha de Ser Sempre "Solida e Forte Como Montanha de Granito" - Tito Recu- 
sa Papel de Mediador na Crise do Oriente Médio - Imprensa Oficial Iugoslava 
Acolhe Com Simpatia Aproximação Com EEUU, Considerados Amigos Tradicionais da 
Iugoslávia 

* 0 Presidente Josip Broz Tito chega em 27 Out 71 aos Estados Unidos, para ise 
encontrar com o Presidente Richard Nixon em sua primeira viagem oficial ao pais, 
apesar de ter visitado os EUA por três vezes, em caráter particular. 

Tito viaja acompanhado de sua mulher, Jovanka Broz; Kiro Glocorov, membro do 
"Presidium"iugoslavo e especialista em questões econômicas; Mirko Tepavac, Ministro 
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do Exterior; Mirjana Kristinic, única mulher que integra o Governo federal e ou- 
tros altos funcionários.  No seu retorno a Iugoslávia, Ti to visitara o Can'ada  e 
passara alguns dias em Londres. 

Os principais problemas mundiais e relações bilaterais serão discutidos pe- 
los Presidentes Richard Nixon e Josip Broz Tito. 0 líder iugoslavo sente—se ani- 
mado, porque a União Soviética tenta manter boas relações com os norte-americanos. 
A imprensa iugoslava deu destaque a viagem, que se prolongara ate 2 de novembro, 

li 

Com a visita que se inicia em 27 Out 71, Tito retribui a ida de Richard Ni- 
xon a Belgrado, em 1970.  Ao deixar o território norte-americano, o líder iugosla 
vo se dirigira ao Canada para fazer outra visita oficial. Alx permanecera ate 7 
de novembro, indo depois a Londres, para conversar rapidamente com os dirigentes 
britânicos.* (JB, 27 Out 7l) 

* Em seu discurso de recepção, Nixon aproveitou a letra do Hino Nacional iugos 
lavo, para assinalar que a unidade entre os dois povos ha de ser, sempre, "solida 
e forte como uma montanha de granito". 

Depois, o chefe de Estado norte-americano evocou a excelente acolhida de que 
foi alvo, no ano passado, na Iugoslávia, e expressou sua convicção de que as con- 
versações com o marechal Tito refortaleceriam as relações bilaterais entre os dois 
países. 

Concluiu apelando para um objetivo comum: "0 da paz mundial, a que consagra- 
mos nossos melhores esforços". * (FSP, 29 Out 71) 

* Na reunião de 28 Out 71> com Nixon, Tito tratou especificamente do problema 
do Oriente Médio. Apesar de sua simpatia pela causa árabe. Tito parece ter rejei- 
tado uma sugestão do Governo norte—americano para servir de mediador no conflito.* 

(JB, 31 Out 71) 

A imprensa oficial iugoslava deu ampla cobertura a viagem do Pres Tito aos 
EEUU e ao Canada, abordando—a favoravelmente em seus aspectos políticos e economi 
cos.  Os trechos que se seguem foram retirados de "Política Internacional", orgao 
da Federação de Jornalistas da Iugoslávia, em sua edição de 20 Out 71s 

* Na vida da Republica Socialista Federativa da Iugoslávia, durante todo ope 
nodo de após—guerra, as relações iugoslavo-americanas tiveram sempre um grande 
significado para a Iugoslávia. Mesmo quando chegaram ao pior nível (quando os iu 
goslavos abateram alguns aviões americanos que voavam sobre o seu território, ha 
mais de 20 anos), elas constituíram um importante fator rio posicionamento interna 
cional da Iugoslávia; isso e mais verdadeiro hoje, quando essas relações sao me- 
lhores do que jamais foram em todo o período pos—bélico. Em outras palavras, nem 
mesmo a mais aguda guerra fria pode destruir essas relações, havendo ocasiões em 
que, pelo contrario, as fortaleceu, apesar dos grandes desacordos, principalmente 
no plano das relações internacionais. 

"A era das negociações, em vez das confrontações "que o Presidente Nixon a- 
nunciou em 1969» no seu discurso de posse, começou a produzir exemplos de que os 
vínculos iugoslavo-americanos se estão encaminhando para uma linha muito proveito 
sa para nos . * (Bogdan Crnobrnja, Embaixador da Iugoslávia nos EEUU, 1967-1971) 

* 0 atual intercâmbio de visitas presidenciais - a do Presidente Nixon a Iu- 
goslávia no outono passado, a primeira realizada por um Presidente americano, e 
aquela que lhe retribuirá em breve o Presidente Tito — e ao mesmo tempo um símbolo 
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da cordialidade que envolve as relações entre os governos e os povos dos dois Es- 
tados, e um renovado impulso para que siga o desenvolvimento da cooperação entre 
eles. ' 

A administração de Nixon nao apenas tem prestado especial atenção ao avanço 
dos vincules entre os EEUU e a Iugoslávia} em varias ocasiões tem expressado pu- 
blicamente quais sao as linhas—mestras de sua politica para com a Iugoslávia. Em 
varias declarações e comunicados, o Presidente e o Departamento de Estado tem in 
dicado como Washington encara suas relações com Belgrado, tanto dentro da perspec 
tiva das circunstancias objetivas bilaterais, como do mais amplo contexto em esca 
Ia mundial. 

A amizade iugoslavo-americana nao constitui um fenômeno recente.  Suas raí- 
zes vem de tempos atras, com iatos marcantes ocorridos no século passado. Compar- 
tilhamos das cicatrizes dos combates e dos sacrificios, nas duas guerras mundiais, 
do mesmo lado, e juntos apoiamos o prinexpio da autodeterminação dos povos iugos- 
lavos, pelo qual lutou com tanto afinco o Presidente Wilson, na Conferência  de 
Paz de Paris.  Relações intimas tem sido cultivadas, no decorrer dos anos, atra- 
vés dos laços de família e de carinho para com a pátria, por mais de um milhão de 
imigrantes iugoslavos e seus descendentes, hoje cidadãos americanos.  Muitos pro- 
gramas humanitários, especialmente os de ajuda através da UNRRA no período imedia 
tamente posterior a II Guerra Mundial, e, mais recentemente, os programas de nutri 
çao administrados, com a ajuda dos EEUU, por agencias voluntárias, sao também bas 
tante conhecidos e apreciados por toda uma geração de iugoslavos. 

Em qualquer caso, a visita do Presidente Tito aos Estados Unidos servira para 
estreitar a amizade que ja existe erítre nossos dois países e para promover a paz 
ampla e a segurança que ambos desejam. * (irwin Tobin, diretor do Departamento da 
URSS e dos Países do Leste Europeu do Departamento de Estado dos EEUU) 

* ■* # 

d. TCHECOSLOVÂQUIA - A Resistência Contra a Dominação Soviética - Movimentos  de 
Oposição Surgem Após Revés das Tentativas de Resistefacia Via Sindical - 0 Alhea- 
mento Estudantil, Provocado pela" Vigilância das Autoridades — A Busca de Apoio 
no Estrangeiro 

* Segundo destacada personalidade que regressou da Tchecoslovaquia em Ago 71* 
existiriam presentemente no pais diversos movimentos de oposição ao regime.  Tais 
grupos, de criação espontânea, agiriam sem coordenação.  Estariam configuradas 

três tendências principais: 

- a primeira, comunista, desejaria seguir as vias legais e levar os sovié- 
ticos a mudar a sua política; 

- a segunda, igualmente de tendência comunista, seguiria a orientação de 
Jiri Pelikan (l); considera como ainda validas as idéias do Congresso de Vy- 

socany (2); 

- a terceira, não comunista, agruparia os antigos mpmbros do KAN (clube dòs 
sem partido) e estaria prestes a recorrer a violência; busca o apoio dos se- 

guidores de J. Pelikan. 

Esses movimentos surgiram em_1970,_agos o fracasso_das_tentiyas de_resisten- 

(1) Antigo membro suplente do PC Tchecoslovaco. Refugiado na Itália, procura orga 
nizar a resistência a partir do exterior. 

(2) XIV Congresso do PCT, realizado em Praga-Vysocany, em fins de agosto de 1968. 
Considerado nulo pelas atuais autoridades, que fizeram realizar um outro XIV 
Congresso, edição "legal", de 25 a 29 Mai 71., 
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cia por'vias legais (notadamente através dos sindicatos). 

Por ora, a difusão aleatória de alguns boletins mimeografados e a única mani 
festação desses grupos.  Os membros do antigo KAN desejariam desenvolver essa ati 
vidade e buscariam apoio financeiro para imprimir essas denuncias no estrangeiro, 
fazendo com que fossem introduzidas clandestinamente na Tchecoslovaquia. 

Essas diversas organizações possuem um numero limitado de militantes. Nao po 
dem contar com o auxilio dos estudantes, os quais, depurados e estritamente vigia- 
dos, temem engajar-se em ações políticas e nada mais desejam que prosseguir nos es- 
tudos. *  (DR,Ago 71) 

*■«■■«• 

#  ■)«■ 

t 

t 
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6. EUROPA OCIDENTAL 

* 

a. ALEMANHA - Ação de Grupo Terrorista Que Pretendia Seqüestrar Willy Brandt - Rede 
de Organizações Subversivas Busca Implantar a Guerrilha Urbana no Pais 

* Recrudesceram na RFA, nos últimos meses, as atividades do grupo anarco-ter- 
rorista liderado por Andreas Baader e pela ex-jornalista UlrikeMeinhof. Esse grupo 
constitui a cúpula de uma rede de organizações subversivas de esquerda extremada, 

as quais buscam implantar, no pais, a guerrilha urbana. 

Operando em várias cidades alemãs, o grupo colheu grande publicidade ao fugir 

seu chefe, espetacularmente, há cerca de um ano e meio, da prisão em que se encon 
trava confinado em Berlim Ocidental, e por proclamar sua intenção de seqüestrar 

Willy Brandt. 

Em choques com as forças de segurança, seus seguidores ja abateram um poli- 

cial, ferindo gravemente dois outros, o último dos quais em 21 Out 71. * (PRG n^ 

027643/71) 
■» * * 

Pela Primeira Vez, Um Partido Obtém Mais b. ÁUSTRIA - Socialistas Vencem Eleição 

de 50^ dos Votos 

* 0 Partido Socialista venceu as eleições de 10 Out 71 na Áustria, conquistan 
do mais de 50 por cento dos votos, mas terá de esperar a contagem de sufrágios das 
pessoas ausentes, para saber se o Chanceler Bruno Kriesky obterá maioria absoluta no 

Parlamento. 

Os resultados finais davam a Kriesky - que convocou as eleições para por fim 
ã situação minoritária de seu Governo no Parlamento - 50,22 por cento dos sufra - 
gios, sendo esta a primeira vez que um partido obtém, na Áustria mais da   .- ^ade 
dos votos. Com estes resultados, os socialistas contarão com 93 das 183 cadeiras 

do Parlamento. 

Há 105 314 votos de pessoas ausentes que ainda não foram recebidos e as £utu 
ridades eleitorais acreditam que sua contagem reduzirá para 92 as cadeiras socia- 
listas no Parlamento. Além disso, o Presidente do Parlamento, que prr tradição e 
um membro do partido majoritário, não tem direito a voto, o que deixaria os sócia 

listas com 91 votos, isto é, metade exata das cadeiras. 

Kriesky declarou que o resultado das eleições constituía uma,,prova enorme de 
confiar.-a na sua política liberal", mas não disse se estava disposto a procurar 
uma aliança com o Partido Popular, Conservador, ou o Partido da Liberdade, de di- 

reita, que também têm representação no Parlamento. 

Kriesky, que é judeu e o primeiro socialista eleito para ocupar o cargo de 
Chanceler, chefia um Governo minoritário desde as eleições anteriores, realizadas 
em março de 70, quando derrotou surpreend ntemente o até então todo-poderoso Par- 

tido Popular.* (GL, 11 Out 7l) 

c. BÉLGICA - Espionagem Soviética; Funcionário da Missão Comercial Russa Passa-se 
para o Ocidente, Entregando Relação de 40 Espiões aos EE UU - Bruxelas, ^Sede 
da OTAN, Atração para KGB e GRU^285 Agentes da Europa Oriental Agem no  .-.is, 

113 Dos Quais São Soviéticos 

A Bélgica transformou-se num ponto focai da espionagem soviética, desde que, 

há 4 anos, para Bruxelas mudou-se a sede da OTAN. 
A D 0 
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■^ Três dias depois do desaparecimento misterioso do encarregado comercial so 
vietico em Bruxelas, Anatolr ^ :hebotarev, a imprensa local aludiu a outro desapa 
recimento, igualmente incompreensxvel: o do representante da agencia'Tassl Valen 

tin Volkov. 

Segundo o vespertino "Le Soir", Volkov, em conseqüência das revelações de 
Oleg Lianlin, em Londres, nao voltou a seu domicilio desde o dia 29 de setembro 
e, ao que parece, ja estaria na União Soviética. 

De acordo com outras fontes, Volkov, enfermo, teria regressado a Moscou pa 

ra submeter-se a tratamento medico. 

As autoridades judiciais, em todo o caso, mantém absoluto mutismo. 

0 desaparecimento de Tbnebotareív nao foi ate o momento elucidado e a inves- 
tigação policial, empreendida a pedido da embaixada soviética em Bruxelas^ resul- 
tou infrutífera. 

Tchebotaiev foi visto pela ultima veí no dia 3 Out 71» sozinho, quando dei- 
xava as dependências da missão comercial soviética a bordo de um automóvel azul 
da embaixada, Era de seu costume sair a passeio com sua esposa e filhos, todos 

os domingos^a tarde. 

Em 1967? o chefe-adjunto da Companhia da Aeronáutica civil soviética, "Ae- 
roflot", Vladimir Cheretun, foi detido em Bruxelas, quando recebia documentos da 
OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), tendo sido "convidado"a deixar 

a Bélgica. 

No mesmo ano, o representante da "Sovflot", Alexander Selik, e o delegado 
da "Baltic Line", Anatoli Kossopalov, tiveram de abandonar o território belga, 
ao ser apanhados em flagrante» 

Outros três soviéticos, Anatoli Goydnikov, representante da "Tass", Vitall 
Balanchov, terceiro-secretario da embaixada, e Oleg Semikov, agente comercial da 
firma "Soviksportfilm", fecharam a lista em 1967, ao serem expulsos da Bélgica, 
ou ao voltarem voluntariamente para a URSS. 

Em 1970, o engenheiro da firma "Scladia Volga", Boris Savitch, foi também 
detido e expulso da Bélgica por atos de espionagem, ^ (FSP, 8 Out 7l) 

* Segundo uma reportagem publicada, em 7 Out Jl^pelo semanário belga "Speci^ 
ai" sobre a espionagem soviética no Ocidente, existem 285 cidadãos de paxses da 
Europa Oriental que atuam como agentes secretos na Bélgica, ao amparo das embai_ 
xadas, representações comerciais, agencias de turismo, imprensa e navegação aé- 
rea, e de firmas comerciais com participação de capitais soviéticos, * (FSP, 7 

Out 71) 

Esses fatos vieram novamente a baila, provocados pelo desaparecimento, em 
30 Out 71, do conselheiro da missão comercial soviética, Anatoly Tchebotarev, a 
quem se atribuía estreita ligação com Oleg Lyalin — o funcionário soviético que 
desertou em Londres, revelando os nomes de 105 colegas seus que agiam como espi- 
ões na Grã-Bretanha (l) — alem de pertencer ele mesmo ao serviço secreto sovié- 

tico. 

Em fins de Set, desaparecera também um outro representante soviético em Bru 
xelas, Valentin Volkov, correspondente-chefe da agencia "TASS", que abandonou o 
país sem solicitar visto de saída, regressando a União Soviética e de quem se su£ 
peitava ser igualmente agente dos serviços de informações soviéticos. 

* Atualmente, há 113 cidadãos da URSS em Bruxelas, entre diplomatas e fun- 
cionários dajnissão comercial,_da "TASS" e_da "Aeroflot"^ _Uma_emprêsa_de impor- 

(1) Vide"cí-irsÍT"7l,"fI li." VEVEVVVDV 
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tação e vendas dos automóveis soviéticos "Scladia-Volga" esta fazendo poucos ne- 
gócios, segunda se comenta. Observa-se que um dos seus vendedores foi expulso ha 
18 meses, ao ser surpreendido tentando obter informações sobre a fabrica de caças 
a propulsão "Mirage", montada na Bélgica ha pouco tempo * (S) 

* 0 Ministro do Exterior da Bélgica anunciou em 18 Out 71 que Anatoly Tche 

botarev solicitou asilo político aos Estados Unidos. 

A chancelaria informou que Tchebotarev tinha revelado a existência de uma 

rede de espiões soviéticos na Bélgica as autoridades norte-americanas, que por 

sua vez informaram o governo belga. 

0 anúncio do pedido de asilo polxtico nos Estados Unidos^por parte de Tche 

botarev, ocorreu 24 horas depois de a policia ter informado que uma lista de 30 a 

40 agentes soviéticos estava em mãos da chancelaria. * (FSP, 19 Out 71) 

* Segundo o "Gazet Van Antwerpen", a lista de 40 nomes fornecida por Tche- 
botarev inclui diplomatas e funcionários comerciais soviéticos em Bruxelas, to- 
dos encarregados de informar Moscou sobre a atividade do Quartel-General da Orga 
nização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), instalado nessa capital. 

0 diário "La Lantarne" indicou ainda que Tchebotarev teria dito aos norte- 
americanos como são usados os novos equipamentos eletrônicos dos espiões sovieti 
cos, encarregados de gravar as conversas telefônicas. *   (JB, 17 Out 71) 

* * * 

d. FRANÇA 

l) Brejnev, Recebido com Honras de Chefe de Estado pelo Governo Francês,Enfren- 
ta a Frieza e a Hostilidade do Povo (l) — Assinado Acordo Comercial de Dez 
Anos e Alcançado Ponto-de-Vista Comum Sobre Conferência de Segurança Euro- 
péia — A Insólita Apresentação de Brejnev na TV; Propaganda das "Realiza- 

ções" Soviéticas 

* Protegido por um enorme dispositivo de segurança — cerca de 10 mil ho- 
mens, inclusive numerosos agentes do KG Be a colaboração discreta do Serviço de 
Ordem do Partido Comunista Francês — Leonid Brejnev, Primeiro-Secretario do ... 
PCUS, foi recebido em 26 Out 71 com honras de Chefe de Estado pelo Presidente 
Georges Pompidou, com o qual manteve imediatamente uma conversação reservada de 

uma hora e quarenta minutos de duração. 

Os soviéticos já obtiveram uma grande vitoria polxtica: no brinde feito du 

rante um banquete oierecido pelo Presidente Pompidou, o Chefe de Estado anunciou 
que a França não se opõe a que sejam iniciados imediatamente, em Helsinqui,. os traba 

lhos preparatórios da Conferência de Segurança Européia. 

0 Presidente Pompidou teria também afirmado a seu hóspede que a França per 
tence, irreverslvelmente, ao Mundo Ocidental, mas que, ao mesmo tempo, deseja 
procurar cada vez mais a distensão, o entendimento e a cooperação com a URSS. 

0 primeiro dia da viagem de seis dias de Leonid Brejnev a França foi marca 
do por dois incidentes em Paris. De tarde, cerca de quarenta estudantes judeus 
invadiram a sede da associação França-URSS, para protestar contra a visita do Nu- 

mero Um soviético. 

0 incidente mais grave, porém, ocorreu a noite,na Av. dos Champs Elysees 
enfeitada com bandeiras francesas e soviéticas.  Um grupo de manifestantes da or 
ganização de extrema direita "Ordem Nova" conseguiu iludir_a_vigilancia policial, 

(1) Vide este CI-SI, folha 3-15 
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àquela hora menos numerosa, incendiando varias bandeiras da URSS. * (JB, 26 Out 

71) 
* Cerca de cinqüenta pessoas realizaram uma manifestação, em 26 Out 71> di- 

ante da Gamara Municipal de Paris, ao fim da visita ali realizada pelo líder so- 

viético Leonid Brejnev. 

Participaram da manifestação rabinos revestidos com os paramentos do culto 
judaico. Os manifestantes conduziam símbolos religiosos e distribuíam volantes, 
dizendo que desejavam chamar pacificamente a atenção da opinião publica sobre a 

situação dos judeus na URSS. 

Um dos manifestantes, membro do Comitê de Apoio aos Judeus da União Sovieti 
ca, retirou uma das bandeiras soviéticas instaladas em honra da visita de Brejnev.* 

(FSP, 27 Out 71) 

* A maioria do povo francês não se interessou pela visita, podendo ser obser 
vada, também, a verdadeira luta travada entre as varias facções esquerdistas exis 
tentes na França; enquanto alguns comunistas aplaudiam Brejnev, outros o vaiavam 
(entre eles, Jean Paul Sartre que, com outros intelectuais, publicou manifesto de 
nunciando a situação do presos políticos na URSS). A principal reação contraria 

a Brejnev, entretanto, partiu da comunidade judaica, * (PRG 028172/71) 

* Durante as manifestações e os atos de hostilidade, por vezes observados 
por ocasião da visita de Leonid Brejnev a Paris, cento e cinqüenta pessoas foram 
detidas para interrogatório, pela polícia, entre 25 e 30 Out. *.   ("Le Monde",  31 

Out 71) 

* No terceiro dia da visita de Brejnev a Paris, a União Soviética e a Fran- 
ça assinaram, em 27 Out 71, um acordo econômico sem precedentes, que prevê a coo 
peração dos dois países em projetos comerciais e industriais. 

0 acordo, de 10 anos de duração, estipula que os franceses ajudarão os  so- 
viéticos a produzir uma serie de artigos, desde caminhões pesados ate alimentos 
para crianças, a fim de recuperar a economia da URSS.  Também Moscou esta autori^ 

zada a construir fabricas completas na França. 

0 acordo foi assinado pela manhã, pelos Ministros da Fazenda Giscard D^s- 
taing e Nikolai Patolichev, que o qualificaram como "um novo passo" nas relações 

entre os dois países. 

0 texto determina que Paris e Moscou vao facilitar a conclusão de pactos  e 
contratos, "especialmente a longo prazo'',   destinados a garantir "a participação 
de empresas soviéticas na realização de grandes conjuntos industriais na França, 
assim como a modernização e ampliação de indústrias leves de bens de consumo im- 

portantes". 

Os dois governos vão definir, de comum acordo, os diferentes setores em que 
a ampliação da cooperação deverá ter lugar.  Entre eles, provavelmente figurarão: 
construção automobilística e de tratores, estaleiros navais, energia elétrica, 
instrumental de precisão, e diversas indústrias de petróleo, gas, carvão. * (JB, 

28 Out 71) 

* 0 acordo econômico de dez anos firmado entre a União Soviética e a França 
é o maior deste tipo já assinado por Moscou com qualquer nação do Ocidente. 0 do 
cumento permite que cada um dos países participe de projetos industriais e comer 
ciais do outro com matéria-prima, capital e técnica. * (GL, 28 Out 71) 
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* A França e União Soviética chegaram, em 27 Out Jl, a um acordo que abre o 
caminho a um conferência de segurança européia em fins do próximo ano. 

A formula encontrada assume que, ate Ia, estará em vigor o acordo das qua- 
tro grandes potências sobre Berlim, e a Alemanha Ocidental terá ratificado seus 
tratados com a União Soviética e a Polônia. 

Este foi o principal resultado das conversações entre o presidente Georges 
Pompidou e o secretario-geral Leonid Brejnev, hospede oficial do governo de Paris. 

0 acordo implica numa pequena concessão aos franceses, a respeito da ratifi 
cação dos tratados de Bonn e da assinatura definitiva, por Moscou, do protocolo 
que regulamenta o acesso do Ocidente a Berlim Ocidental. 

Bonn anunciou que nao ratificara seus tratados com a União Soviética e a Po 
lonia, enquanto nao for resolvida a questão de Berlim. 

Brejnev, segundo parece, cedeu nas negociações, ao aceitar a posição france 
sa, segundo a qual os preparativos finais para a conferência de segurança euro- 
péia, proposta pelos soviéticos, devem aguardar a conclusão do acordo sobre Ber- 
lim. * (FSP, 28 Out 71) 

* A princxpio, pensava—se que Pompidou concordaria com a proposta soviética 
de assinatura de um Tratado de Amizade,cujo principal objetivo seria, segundo ai 
gumas fontes, o de tirar a França da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), enfraquecendo esse organismo.  Soube-se que Brejnev pressionou Pompidou, 
em 26 Out 71> novamente, mas o chefe de Estado francês insistiu numa contrapropôs 
ta, que seria o documento a ser assinado entre os dois países. 

A "Declaração de Principio", segundo os informantes, conterá três pontos ba 
sicos: a dissolução dos.blocos politico-militares; respeito as fronteiras exis- 
tentes e nao interferência em assuntos internos de outros paises. * (GL, 27 Out 

71) 
* Esta observação refere-se ao discurso pronunciado na TV francesa em 30 

Out 71> a noite, pelo secretario-geral do PCUS.  Os telespectadores tiveram de 
ouvir 24 minutos de propaganda, durante os quais o orador apresentou a imagem 
mais lisonjeira do seu pais, evocando com uma candura assaz surpreendente suas 
realizações sociais, suas creches, universidades, habitações, seu nível de vida, 
e pintando um quadro em que a URSS aparecia como a grande potência distribuidora 
dos benefícios da paz sobre o Universo. 

Ao escutar essa estranha palestra, tinha-se a impressão de que se originara 
diretamente dos serviços especializados que, em Moscou, trabalham para vender 
uma certa idéia acerca da URSS, a qual, e bom que se diga, esta bastante distan- 
ciada da realidade. 

Por que sujeitou-se Brejnev a desempenhar o papel que esta normalmente re- 
servado às agências "TASS" e "N0V0STI"? Padece ele, então, de um tão grande com 
plexo em relação a esse Ocidente que nao conhecia, mas cujas realizações, em to- 
dos os campos, sabia que o surpreenderiam, por delas ouvir falar? 

Por que os organizadores da viagem aceitaram que um texto, do qual pessoa 
alguma aparentemente tomara conhecimento antecipado em Paris, fosse apresentado 
no "horário nobre" de TV, diante de milhões de telespectadores franceses,  dos 
quais um grande número .imediatamente protestou? * (Le Figaro, 31 Out 7l) 
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2) Partido Comunista Divulga Programa de Governo - Proclamada a Intenção de Bus- 
car Acordo com os Socialistas eDemais Partidos de Esquerda, Visando a Vitória 
nas Urnas 

* 0 Partido Comunista divulgou o seu programa de governo.(l) Trata-se de 
um volumoso documento de 200 paginas datilografadas, de cujo texto integral fo- 
ram publicados 500 mil exemplares, estando prevista uma edição condensada,  sob 
forma de brochura,de dimensões mais reduzidas, da qual serão impressos 2 milhões 
de exemplares. 

Nao e tanto o conteúdo do documento divulgado em 11 Out 71 o que importa. A 
UDR, por exemplo na Assembléia, jamais falou propriamente em programa de governo, 
o que nao a impediu de triunfar sobre os seus adversários.  A esquerda aprendeu a 
üçao e agora sabe que, para vencer nas próximas eleições,preci.sara apresentar-se 
unida. 

Mas em que base e para fazer o que? Eis a questão que, a despeito dos açor 
dos em principio, ainda nao foi discutida e claramente definida entre os comunis 
tas e as formações de esquerda que se mostram dispostas a formar a união, entre 
as quais o Partido Socialista de François Mitterand. (2) 

Lançando "na arena" o que o secretario-geral adjunto do Partido Comunista, 
Georges Marchais, denomina "o programa para um governo democrático da União Popu 
lar", a comissão central do partido visa a recordar aos seus aliados em principio 
que chegou o momento de efetuar aberturas e esclarecimentos mais precisos. 

Estamos,portanto, autorizados a ver, na iniciativa do Partido Comunista, uma 
manobra estratégica. Os socialistas nao poderiam continuar silenciosos por mais 
tempo, sem serem tachados de renitentes. Devem, pois, colaborar, e nem que seja 
publicando um programa pormenorizado de governo. 

Após as recentes vitorias dos Partidos Socialistas Autriaco e Dinamarquês, 
a França e o único pais importante da Europa Ocidental no qual os socialistas 
nao fazem parte do governo ha cerca de 10 anos.  E esse fato nao pode deixar o 
partido de François Mitterand indiferente. 

Tendo Marchais, por outro lado, salientado que o programa de seu partido 
nao deve ser aceito ou rejeitado "a priori", acrescentando que os comunistas "es 
tao dispostos a discutir com o Partido Socialista e os outros partidos democrati^ 
cos (3/> a fim de chegar a um solido acordo político, a um programa comum de fo- 
verno", o Partido Socialista, se nao quiser ser tachado de mau jogador pelo elei^ 
torado comunista, será forçado a responder. 

•K- ■»• ■»• 

* (ESP, 14 Out 71) 

e. GRA-BRETANHA 

l) Londres Protesta Contra Represália Soviética — "Punirão Arbitraria" a Expul- 
são de 18 Diplomatas e Homens de Negocio Acusados de Espionagem pelos Russos 

■»• 0 Governo britânico qualificou de "punição arbitraria contra membros  da 

(1) Cujo extrato mereceu publicação nas paginas da revista católica "progressis- 
ta" "Hebdo TC", de 14 Out 71, n? 1423. 

(2) Vide CI-SI Jul 71, folha 6.2 
(3) "Democrático" no jargão comunista, significa aquele indivíduo ou grupo afina 

do com suas idéias. 
(4) Vide este CI-SI, folha 3.16 
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Embaixada de Sua Majestade e da comunidade empresarial em Moscou" a expulsão de 
18 diplomatas e homens de negócios, acusados de espionagem na União Soviética. 

Um porta-voz da Chancelaria de Londres advertiu que as implicações da medi- 
da estão sendo detalhadamente estudadas, "pois ja manifestamos.reiteradamente 
que qualquer represália a atitude britânica contra os 105 representantes sovieti 
cos que infringiram a segurança do Estado seria injustificada". * (jB, 09 0ut7l) 

. * * ■* 

2) Partido Trabalhista Guina Para a Esquerda - Condenação a Entrada da Grã-Bre- 
tanha no MCE, a Repressão na Irlanda do Norte e a Expulsão dos Espiões Sovié- 
ticos 

* A convenção do Partido Trabalhista, que este ano foi realizada em Brightcn, 
condenou decisivamente a entrada da Grã-Bretanha do Mercado Comum Europeu - MCE- 
criticou a política salarial de Heath, ressaltou o aumento do numero de desempre 
gados, lamentou a repressão governamental na Irlanda do Norte, advertiu "sir" A- 
lec Douglas Home da inconveniência de negociar qualquer acordo com o regime rode 
siano e sustentou que a expulsão maciça de espiões soviéticos contribiàira para 
prejudicar as possibilidades de um melhor entendimento nas relações entre o Oci- 
dente e o Oriente. 

Qual seria, então, a lição da convenção em Brighton? A de que o socialismo 
britânico guinou de forma inquestionável para a esquerda, 0 equilíbrio de votos 
do movimento trabalhista mudou de uma forma que ja ameaça provocar uma ruptura a- 
berta entre os militantes dos sindicatos e os moderados;que constituem o maior 
grupo de representação do partido no Parlamento. Isto voltou a ser demonstrado 
^na reunião de encerramento, em 8 Out 71> quando uma resolução,pedindo a naciona- 
lização de todos os bancos, companhias de seguros e empresas construtoras - que 
na pratica sao companhias hipotecárias, pois financiam a compra de casas pelo pu 
blico - foi aprovada por sete votos contra quatro, apesar da forte oposição mani 
festada pela mesa. *  (ESP, 10 Out 7l) 

f. IRLANDA - A Infiltração Comunista na "Guerra Religiosa" - A Divisão do "Exer- 
cito Republicano Irlandês - IRA" - Facção Vermelha Opta por Ação Política - 
Pontos-de-Vista de Moscou em Desacordo com os dos Comunistas Irlandeses — Ar- 

as Autoridades Holandesas, a Caminho da Ir- mãs Tchecoslovacas Apreendidas pel 
landa — Lideres dos PCs Soviético e da Europa Oriental em Belfast, "Para As- 
sistir ao Congresso do PC Irlandês", Causam Preocupação ■ 

* A agitação comunal que teve inicio em 1968 causou profundo impacto tanto nos 
comunistas irlandeses, quanto no "Exercito Republicano Irlandês - IRA". Como 
conseqüência, em 1970, os comunistas, ate então divididos em Partido Comunista 
da Irlanda do Norte e em Liga dos Trabalhadores Irlandeses, no Sul, reagruparam- 
se para formar o Partido Comunista da Irlanda, unificado; contrariamente, o IRA 
que se mantinha precariamente indiviso, fracionou-se no IRA oficial ou "verme- 
lho", liderado por Cathal Goulding, e no IRA provisório ou "verde", chefiado por 
RoryO^rady, constituindo-^se o violento "Saor Eire", um bando anarquista, no ter 
ceiro elemento do movimento. 

Em linhas gerais, o IRA "vermelho", que e mais forte no Sul, optou pelo "mo 
vimento de libertação nacional" nos moldes marxistas, nao descartando a violên- 
cia, mas preferindo os métodos políticos a guerra aberta (em sua ultima conferen 
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cia anual, foi decidido contestar as eleições para os parlamentos emWestminster, 
Belfast e Dublin); por outro lado, o IRA "verde", mais forte no Norte, defende 

a aplicação da guerrilha urbana. 0 PC da Irlanda apoia o IRA "vermelho", sobre 
o qual exerce considerável influencia. Os "verdes" sao, em sua maioria, extrema 
dos nacionalistas de direita, opondo-se violentamente a qualquer forma de marxis 

mo — o que determinou a divisão do IRA em 1970. 

0 PC da Irlanda, embora possua apenas 300 membros, exerce uma influencia des 
proporcional, na política irlandesa, devido aos seus laços com o IRA oficial ("ver 
melho"). Defende também que as tropas britânicas devam permanecer no Ulster; pon 
to-de-vista semelhante tem os comunistas ingleses, que temem que o repatriamento 
prematuro daquelas tropas venha a provocar represálias sangrentas contra as mino 

rias. 

0 IRA "provisório" ("verde"), ao contrario, esta determinado a provocar a 

evacuação das tropas britânicas, como um passo tendente a levar a ONU a intervir. 
Supõe-se geralmente que seu propósito principal, ao assassinar soldados britâni- 
cos e civis, seja o de provocar represálias imediatas contra a minoria católica, 

açulando assim a corrente republicana. E bastante provável também que a sua in- 
tenção seja a de levantar a opinião publica britânica no sentido de exigir o re- 

patriamento das suas tropas. 

A hostilidade entre os dois ramos do IRA ja descambou em choque armado em 
certas oportunidades, com baixas em ambos os lados. Os "verdes" desejam uma Ir- 
landa Unida, a qualquer custo, os "vermelhos" uma "republica socialista .unifica- 

da" no devido tempo.*(B 1059/outubro 7l). 

* Num procedimento inverso ao que normalmente segue quanto as agitações no 
exterior, quando Moscou e seus aliados citam os pontos-de-vista dos partidos co- 
munistas locais como representando a voz do povo, a propaganda soviética tem re- 
velado diferenças flagrantes em relação aos comunistas britânicos e irlandeses, 
na sua apreciação dos acontecimentos da Irlanda do Norte. Na verdade, em seu afa 
de demonstrar que os problemas decorrem de conflitos de classesenao religiosos, 
as fontes soviéticas pintam a militante católica, Miss Bernadette Devlin,como uma 
verdadeira "patriota" irlandesa, ignorando completamente O papel desempenhado pe 
Io  Partido Comunista. 

Baseando-se nos relatos de Vladimir Dunayev, correspondente em Londres da 
"Radio Moscou", o qual realiza freqüentes viagens a Irlanda do Norte, a imprensa 
e o rádio soviéticos traçaram uma imagem sombria dos "trabalhadores" do Ulster 
defendendo os seus direitos contra um regime colonialista opressivo, com o exer- 
cito britânico no papel de instrumento do imperialismo. As áreas católicas sao 
referidas como "ghettos operários" e a hostilidade entre as duas comunidades re- 
ligiosas apontadas como ficção — apenas a luta de classes e dita verdadeira. A 
ação das duas alas do IRA, contudo, e abordada muito ligeiramente, e o máximo de 
destaque é dado às exigências para um fim a "repressão". A única exceção a essa 
apreciação super-simplista do problema foi apresentada por um artigo do semana — 
rio soviético "Tempos Novos" (N9 32, Ago 7l), de autoria do correspondente da 
"TASS" em Dublin. 0 "imperialismo britânico" era ainda pintado como inimigo prin 

cipal, mas se dava muito maior atenção à realidade da situação, inclusive ao con 

flito religioso. 

... Em tempo algum estiveram os comunistas — que se uniram nas duas Irlan- 
das apenas em 1970 — em condições de manipular ou conduzir o movimento pelas d^L 
reitos civis no Ulster como um todo. Ironicamente, foi o seu sucesso em atrair 
alguns líderes do IRA, para o Marxismo-Leninismo — embora nao para o programa 
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completo do comunismo — como no caso de Cathal Goulding, que precipitou a defec 
çao dos "provisórios", comandados por Rory 0'Brady. Os comunistas continuam aabs 
ter-se de fomentar a violência.1 Apoiam a ala "oficial" ou de Goulding do IRA, 
que possui a sua força principal no Sul, e as campanhas em prol de um "movimento 
de libertação nacional", nao condenando completamente a violência, mas preferin- 
do os métodos políticos a luta aberta. 0 IRA "oficial", por exemplo, denunciou 
os planos de 0'Brady de maciça campanha de sabotagem na Grã-Bretanha, no final 
deste ano, como/"militarismo insensato". Os seguidores de O^rady, com sua for- 
ça principal no Norte, defendem a aplicação da guerrilha,' violenta oposição ao 
Governo do Ulster e a retirada completa das tropas britânicas como primeiro pas- 
so para a intervenção da ONU e a internacionalização da disputa. Sua campanha 
terrorista contra os soldados ingleses parece ter o objetivo principal de provo- 
car uma corrente de opinião na Grã-Bretanha, exigindo o seu regresso. 

Embora repetindo as reclamações do IRA acerca do comportamento das tropas 
britânicas, os comunistas defendem especificamente a posição de que elas nao se 
devam retirar da Irlanda — apontam que elas deveriam retirar-se para seus aquar 
telamentos e, se necessárias para funções de patrulha, deveriam faze-lo desarma- 
das. A evacuação completa deveria aguardar o acordo político, declarou a lide — 
rança partidária em Fev 71> pois,de outro modo, "forças reacionárias" poderiam 
lançar um programa de represálias contra os seus oponentes. Na mesma ocasião, àRa 
dio Budapest (15 Fev 71) condenou firmemente os métodos terroristas e de coer- 
çao empregados pelos "provisórios", encarando-os como diversores de atenção das 
"tarefas verdadeiras". Reiterando essa apreciação num encontro do P C britânico 
em Londres, em 18 Ago 71> Betty Sinclair, do CG do PC Irlandês disse que a campa 
nha extremista de sabotagem e violência entre 1956 e 1962 tinha sido inócua, bem 
como prejudicial aos interesses do movimento operário e do povo irlandês, Nao ti 
nha obtido o apoio e a simpatia dos trabalhadores, disse ela, e Cathal Goulding 
e seus seguidores recentemente haviam chegado a conclusão de que o socialismo nao 
seria atingido apenas com nacionalismo militante, sem a competente luta de clas- 
ses. Mas, quando lhe perguntaram porque os operários navais de Belfast nao havi^ 
am entrado em greve contra o Governo da Irlanda do Norte, respondeu que 8.500 do 
total de 9.000 deles eram protestantes. * (TI, Set 7l) 

* 0 "Daily Telegraph", em um dos seus editoriais de 19 Out 71, fala sobre 
a remessa de armas para o IRA — o prescrito Exercito Republicano Irlandês - apre 
endida na Holanda no ultimo fim de semana (16/17 Out 71). 0 secretario de rela- 
ções exteriores declarou que o armamento era de origem thecoeslovaca e, embora a 
Thecoslovaquia tenha negado que as fornecera, o "Daily Telegraph" acredita ser 
bastante provável que tenham sido enviadas por fontes comunistas e que Praga 
tivesse conhecimento do fato. * (DR - 20 Out 71) 

* As autoridades de segurança do Ulster estavam observando, com preocupação, 
o afluxo de lideres representativos da URSS e do bloco ocidental, chegados a Be^ 
fast, em 16 Out 71> ostensivamente para assistir ao II Congresso do PC Irlandês. 
Embora o Congresso se tenha realizado num hotel bem conhecido, nem todos os visi^ 
tantes comunistas estiveram presentes. 

As tentativas soviéticas de fomentar os problemas na Irlanda do Norte, bem 

como sua linha de explora-los para fins de propaganda no exterior, sao amplamen- 
te consideradas como fatores significativos na crise. * (DR - 19 Out 7l) 

Como sempre acontece nas ocasiões e locais em crise, os comunistas e os seus 
patrões soviéticos infiltraram-se na "Guerra Religiosa" da Irlanda do Norte, bus 

RESERVADO 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



OUT 71        CI-SI RESERVADO ^ 
^ 6.10 

cando retirar dividendos políticos e propagandisticos da luta entre católicos e 

protestantes. 

g. ITÁLIA 

l) A Esquerda Dividida — Dificuldades do PCI para Conciliar seus Interesses 
com os dos Grupos Extra-Parlamentares Esquerdistas — Grupo "Manifesto" Apo- 
ia Posição Chinesa, "Única Alternativa para Crise da Estratégia Soviética"— 
Jovens Esquerdistas Consideram PCI Exemplo de Burguesia — Unificação Impro 
vavel em Futuro Próximo 

* A organização monolitica do Partido Comunista Italiano ofusca sem nenhuma 
dúvida a atividade das organizações parlamentares (Partido Socialista Italiano 
de Unidade Proletária) ou extra-parlamentares (Grupo Manifesto, Movimento Estu- 
dantil, Poder Operário ou Luta Continua). 

Na atual situação, a formação de uma frente popular, na Itália, e, por con- 
seguinte, muito problemática. E isto em virtude das divergências ideológicas 
que opõem o PCI as citadas organizações e que se manifestam igualmente no seio 
daqueles movimentos jovens. Se o PCI pode contar, em inúmeros üetores, com o 
apoio do PSIUP, cujo líder e Túlio Vecchietti, em compensação nao pensa na aber- 
tura do dialogo com os movimentos extra-parlamentares que molestam sua estraté- 
gia, transformados em fautores de uma revolução permanente. 

Os jovens "esquerdistas", quer se trate de operários, quer de estudantes,re 
ousaram o apoio que o PCI lhes ofereceu. Acreditam que os comunistas italianos 
se tornaram burgueses, e consideram que o PSIUP se abastardou tantoj que nao con 
segue por um paradeiro as divisões internas que minaram sua unidade. 

As principais organizações da esquerda extra-parlamentar constituem a cli 
enteia de "Manifesto", lançada em luta aberta com o PCI, num dialogo e num con- 
fronto permanente com as esquerdas sindicais, numa discussão sem pausas e visan- 
do, simultaneamente, a uma ação conjunta com os outros grupos, principalmente com 
"Poder Operário". Os objetivos da nova estratégia revolucionaria sao a mudança 
de atitude da URSS, a afirmação da revolução cultural chinesa como novo adversá- 
rio histórico do imperialismo e o reaparecimento de uma corrente revolucionaria 

mais radical para com o sistema capitalista. 

Para os dirigentes de "Manifesto", a revolução chinesa representa a única 
alternativa para a crise da estratégia soviética e do movimento comunista, o pon 
to de referencia das forças revolucionárias mundiais. Finalmente, o maoismo, da 
do o seu objetivo, estimula um novo tipo de internacionalismo. 

0 problema que hoje se põe aos teóricos de "Manifesto" e o de achar uma 
formula de ação comum que seja aceitável por todos os grupos extra-parlamentares, 
antes de se projetar uma fusão. Alias, e neste mesmo nível ideológico que se en 
frentam as três grandes centrais sindicais italianas (de maioria comunista e so- 
cialista de esquerda, de obediência democrata-cristã e de inspiração social-demo 
crata). Dando provas de uma homogeneidade notável quando se trata de unidade de 
ação no plano social, as três centrais entredevoram-se quando se trata da unifi- 

cação. 

Mas como levar à reflexão os jovens sedentos de autonomia, de liberdade? 0 
objetivo é tanto mais dificilvquando ^ muitas vezes impossível identificar com 

exatidão os grupos em ação. 

Sem falar dos choques permanentes com os militantes comunistas. A este re£ 
peito, um episódio e sintomático: era Florença, no mes de agosto, jovens de "Luta 
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Continua" ocuparam a sede do partido (majoritário nesta região da Itália). 

No começo, o PCI ficou indeciso (nao podia chamar a policia ...) e interro 
gou os sindicatos. De comum acordo, foi resolvido consultar os operários, nas fa 

bricas. Unanimemente, as bases pronunciáram-se pela expulsão dos "esquerdistas". 
E foi um comando de mil operários que realizou com êxito a operação, tendo sido 
expulsos os "esquerdistas" sem a intervenção da policia. 

A unidade da esquerda nao se realizara, por conseguinte, num próximo ama — 
nha.  Somente um novo progresso da direita poderá incitar os inúmeros movimentos 
esquerdistas e esquecer suas divergências de opinião e, sobretudo, a deixar de 
recorrer ao que os partidos organizados da extrema esquerda chamam de  "delirio 
verbal" dos jovens. * (ESP, de 1? Out 7l) 

* -M- ■» 

2) Partido Socialista Italiano Busca Dialogo com Comunistas, sem Abandonar Coa- 
lizão Governamental — Nova Orientação Partidária Vista Como Nao "Realizável 

Imediatamente" 

* 0 Partido Socialista Italiano — PSI, decidiu manter dialopo com os comu 
nistas de seu pais, mas sem abandonar a coalizão governamental. 

Depois de três dias de debate, com uma ultima sessão acalorada, o Comitê Cen 
trai do PSI aprovou,em 9 Out 71 a noite, um documento, no qual se estabelece a 
nova orientação político—partidária. 

"0 dialogo entre o governo e os sindicatos e o apoio dos comunistas no que 
concerne a aprovação de alcumas reformas fundamentais constituíram uma fase ne- 
cessária para o inicio de uma nova orientação politica", assinala o documento dos 
socialistas. 

A nova orientação e a de "equilib^ios políticos mais avançados", isto e, o 

dialogo com os. comunistas. 

0 vice-presidente do Conselho de Ministros, Francesco Martino, observou que 
"esse desejo não e realizável imediatamente, mas nossa tarefa e provoca-lo e fa- 
ze-lo amadurecer, sem provocar uma crise". 

"Nao creio que haja contradição entre nosso leal apoio ao governo, a estabi 
lidade democrática e a busca de uma nova linha politica no domínio da economia e 
da reforma. Quando essa procura tiver dado seus frutos, poder-se-ia então abrir 
um amplo debate com outras forças da atual maioria e das forças de esquerda ita- 

liana", acrescentou. * (FSP, 11 Out 71) 

■* ■* *■ 

3) PCI Considera Viagem de Nixon a Moscou (l) como Primeiro Passo para URSS e 
CHINACOM Acertarem suas Divergências e como Fator Importante Favorável a "Coe- 
xistência  Pacifica" 

* 0 Partido Comunista Italiano, o maior do Ocidente, interpreta a viagem do 
Presidente Nixon a Moscou, em 1972, como um primeiro passo para que a União Sovi^ 
ética e China acertem suas divergências.sob o risco de enfraquecerem, ainda mais, 
o movimento comunista mundial. 

A campanha  chinesa  de  penetração,   mesmo nos países  do  bloco ocidental,       na 
opinião  dos observadores  levou Moscou  a temer um isolacionismo  e  ate um enfraque 
(l) 0 anuncio da viagem d§ Nixon a Moscou foi recebido^com satisfação nas princi_ 

cipais capitais européias. Círculos oficiais britânico^ comentavam que ain^ 
ciativa da viagem talve± tenha sido dos dirigentes soviéticos, inquietos com 
a aproximação Washington - Pequim   (GL,   14 Out 7l) 
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cimento de seu poder sobre os paxses do Leste Europeu, A resposta a ofensiva di 
plomática chinesa nao se fez esperar e, nos dois últimos meses, contrariamente a 
seus hábitos, a "troika" do Kremlin planejou uma serie de visitas tendo, a 29 de 

setembro, feito o convite a Nixon para ir a Moscou. 

Para o secretário-geral do PC Italiano, Luigi Longo, a viagem de NixonaMos 
cou e "um novo fato muito importante na evolução da situação internacional" e po 
dera levar a coexistência pacifica sem os riscos da guerra fria, que o mundo cor 
re defede lalta, quando se viu dividido em duas esferas de influencia. 

Em declaração na primeira página do "L,,Unita", órgão do Partido, Longo dis- 
se: "afirmamos que, nesta situação, nao so e necessário, mas possível superar as 
divergências no movimento internacional de trabalhadores e entre países socialn£ 
tas, de maneira que estas grandes•forças possam contribuir mais decisivamente pa 

ra a causa da paz e do progresso". * (JB, 14 Out 71) 

«• ■» * 

4) Organização Maoista Expulsa Simpatizantes por Nao Lhe Haverem Doado Integral- 
mente Herança Recebida — Entrega de 3/5 do Total Rotulada como Decisão "Ver- 

gonhosamente Oportunista" 

* Um jovem casal foi expulso, em 9 Out 71, da "União doa Comunistas Italia- 
nos", uma organização de tendência maoista, por ter-se negado a entregar aos seus 
dirigentes o produto de uma herança de 30 milhões de liras — cerca de 275 mil 

cruzeiros.' 

A herança foi recebida por Emilia Puppi, uma professora de 22 anos. Depois 
de conversar com seu marido, Fábio, de 25, a professora decidiu ficar com uma par 
te da herança, não entregando todo o dinheiro a organização, como exigiam seus 
dirigentes. 0 casal foi a sede da organização e informou que resolvera ficar com 
12 milhões de liras, abrindo mão do resto da herança. Qualificando a decisão de 
"vergonhosamente oportunista", a direção da "União dos Comunistas Italiahos"^de- 
cidiu que Emilia e seu marido não eram mais dignos de pertencer a organização e 
distribuiu comunicado anunciando a expulsão do casal. * (ESP, de 10 Out 71) 

«■ *• * 

h.   PORTUGAL Atentado  a Bomba Contra Novo QG Naval  da NATO,   em Oeiras - Respon- 
sabilidade Atribuída a  "Ação Revolucionária Portuguesa - AR P"   (l) 

*Uma violenta explosão ocorreu na madrugada de 27 Out 71 nas instalações na 
vais da NATO — Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Oeiras, a 15 qui 
lometros de Lisboa. Acredita-se que a responsável pelo atentado seja a "Ação Ite 

volucionaria Portuguesa". 

A  explosão  da bomba provocou  fortes  danos no  local,   que  deveria ser  inaugu- 
rado, em 29 Out 71,pelo  Presidente Américo Tomás  e o Almirante norte-americano 
Fuckley   (2).     Nas novas  instalações  funcionará o QG da NATO para a área    ibero — 

—atlântica. 

A hora do atentado corresponde ã de todos os atos terroristas da "Ação Revo 
lucionária Portuguesa" (A R P), que sempre se vangloriou de escolher momentos em 
que ninguém  trabalha  e  de  jamais  ter provocado qualquer vítima com suas  ações. 

(1) Também conhecida como  "Ação  Revolucionaria Armada — ARA" 
(2) Apesar das avarias produzidas pelo atentado,   as autoridades portuguesas deci 

diram manter a inauguração para a data programada. 
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Em junho, a ARP provocou uma explosão na central telefônica e telegrafica 

de Lisboa, durante a reunião anual da NATO, isolando Portugal durante 10 horas 

do mundo exterior (l). 

Em abril, comandos da A RP atacaram a base aérea de Tarcos, um gigantesco 
dispositivo usadc pela Força Aérea Ocidental, destruindo 15 helicópteros (l). Os 
atentados expressam o repúdio da organização a situação das províncias ultramar;L 

nas portuguesas. * (jB, de 28 Out 7l) 

*•■»•*• 

i, SUÉCIA — Polícia Investiga Ação de Empresa Soviética de Venda de Automóveis — 
"Perde Dinheiro e so Vendeu 271 Carros em 1970" — Suspeita de Possuir  Ele- 1 ■ ' ' —   ^ A * ' rt—rr,. 
mentos do KGB e GRU, Estando Ligada a Rede de Espionagem Soviética 

* A polícia sueca está investigando as atividades de uma empresa soviética 
que vende automóveis e tem filiais em todo o país. Goesta Danielsson, diretor do 
Serviço de Segurança, revelou,em 22 Out 71, que a Companhia "Matreco AB", que 
vende automóveis "Yalta", "Volga" e "Moscovich", de fabricação soviética, "esta 
sob vigilância há algum tempo". As autoridades suspeitam de que os funcionários 
da companhia sejam na verdade espiões a serviço da KGB — policia secreta — e do 

GRU — serviço de espionagem militar soviético. 

"Por enquanto — disse Danielsson — não houve nenhuma prisão, nem se inici- 
ou processo algum contra ninguém, Não se pode iniciar nenhum processo corn^ base 
apenas nos constantes prejuízos da companhia. No entanto, em varias ocasiões se 
guimos os vendedores da companhia, que tem preferencia pelos centros de mobiliza 
ção das Forças Armadasj centros de telecomunicações e outros pontos de grande im 

portancia estratégica". 

0 jornal "Dagens Nyheter" informou que está funcionando, na Suécia, uma rede 
de espionagem soviética e que o governo sabe disso. 0 Ministro dà Justiça, Len- 
nart Geijer, disse que as autoridades, só sabem que a "Matreco AB" perde dinhei- 
ro e que no ano passado vendeu apenas 271 automóveis em todo o pais. * (ESP, 23 

Out 71) 
•8-   •»   * 

(l)  Vide CI-SI  Jun 71,   fl 6.8 
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7. AMÉRICA DO NORTE 

tf 
7.1 

a. CANADA 

l) Manifestações Contrárias a Kossyguin (l) em Otyawa: Agressão Perpetrada por 
Emigrante Húngaro, Protestos de Judeus e Ucranianos Contra as Perseguições na 
URSS - Bombas e Coquetéis "Molotov" Encontradosnas Proximidades da Embaixada 
Soviética - Rabino Kahane (Z^Que Viera ao Canada Para Protestar Contra a Vi- 

sita, foi Deportado de Volta aos EEUU ' 

■* 0 Primeiro-Ministro soviético Alexei Kossyguin foi atacado, em 18 Out 71j 
por um -migrante húngaro, que, gritando "Longa vida para a Hungria Livre", saltou 
de uma mureta'e arrancou o paletó de Kossyguin, antes que fosse dominado. 0 inci- 
dente ocorreu quando o Primeiro-Ministro soviético deixava a sede do Parlamento 
em companhia de seu colega Pierre Elliott Trudeau. 

Aturdido e despenteado, mas aparentemente ileso, Kossyguin foi amparado por 
Trudeau, que o levou de novo para o prédio do Parlamento.  0 agressor, disse,  ao 

I^W    ser preso, que pertencia a "Federação Hungaro-Canadense de Luta pela Liberdade". 
Quando Kossyguin era atacado, ouviu-se alguém gritar "va embora, porco soviético". 

Os protestos contra a presença do dirigente da URSS começaram em 17 Out 71? 
à noite, quando Kossyguin, com um sorriso cansado, agradeceu os aplausos do pe- 
queno grupo que o esperava na porta do hotel.  Algumas pessoas cantavam o  hino 
nacional de Israel, em protesto contra os maus tratos aos judeus soviéticos. Dian 
te da embaixada soviética, cerca de um quilômetro de distencia do hotel, 1500 pes 
soas participavam de manifestação organizada por exilados da Ucrânia. Três pessoas 

foram presas. 

Em 18 Out, de manhã, a polícia encontrou duas bombas nas proximidades da em- 
baixada da URSS e doze coquetéis "molotov" um quarteirão adiante. As bombas fo- 

ram desmontadas por especialistas do Exercito.*  (GL, 19 Out 71) 

*0 Primeiro-Ministro soviético Alexei Kossyguin, cumpriu, em 19 Out 71» mais 
um dia de atividades na capital canadense, em meio a medidas de segurança mais ri 

^k,     gorosas e a manifestações de grupos de israelitas. 

Nos jardins do Parlamento, onde Kossyguin foi agredido por um imigrante hun- 
garo, 18 rabinos gritaram "slogans" hostxs ao dirigente soviético, que nao se aba 

lou. 
Num esforço para impedir a repetição de um incidente embaraçoso como o da 

agressão, o automóvel de Kossyguin e os de sua comitiva cruzaram a cidade com tan 
ta velocidade,que quase atropelaram dois elementos, da polxcia montada. 

0 agressor de Kossyguin, Geza Matral, foi intimado a comparecer dia 2 de no- 
vembro perante um tribunal, acusado de agressão comum.  Matral, de 27 anos, nao 
estava presente quando a queixa foi formalizada, nem enviou representante legal. 

0 jovem diz pertencer à Federação Ativista e é candidato do Partido de Credi^ 
to Social nas eleições provinciais - para o Parlamento - de Ontario, a se realiza 

rem em 21 Out 71• 

0 rabino Meir Kahane, chefe da Liga Judaica de Defesa, dos Estados Unidos,foi 

(1) Vide este CI-SI, folha 3. 
(2) Vide CI-SI Set ?!, folha 7.4 
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deportado pouco depois de chegar a Montreal, com seis correligionários, para pro- 
testar contra visita de Kossyguin ao Canada. 

Ninguém saiu ferido destas manifestações. No entanto, a agressão e as denun 
cias contra Kossyguin conseguiram desviar a atenção de 'seus discursos sobre a paz 
no mundo, concentrando-a na opressão soviética de minorias étnicas na União Sovie 
tica e na Europa Oriental. 

A evidente missão de Kossyguin e divulgar que a União Soviética quer a paz 
no mundo e tenta conseguir isto mediante a proposta conferência européia de segu- 
rança e a redução mutua de forças norte-americanas e sovxeticas em países estran- 

geiros. 
Mas a viagem do primeiro ministro faz parte, evidentemente, de um plano mais 

amplo da diplomacia soviética.  Kossyguin acaba de realizar uma viagem a África 
do Norte, e outros dirigentes soviéticos realizaram viagens a Europa Orientale ao 

Sudeste Asiático. 

Objetivo do plano e bastante claro, mas bastou um grupo de pessoas iritadas 
para desviar a atenção do mundi daquilo que os lideres soviéticos se propunham a 

fazer. 
As manifestações e os ataques poderiam ter sido antecipados. 

Muitos dos que moram no Canada a procura de uma vida livre procedem da Euro- 
pa Oriental ou de Repúblicas soviéticas, dominadas por Moscou. Milhares deles,em 
todo o Canadá, têm queixas e sentem animosidade contra o Kremlin. Muitos nao 'que 
riam deixar passar esta oportunidade para que o mundo soubesse disso. * (FSP, 20 

Out 71) 

2) Polícia Mobilizada por Denúncia de Atentado Contra Kossyguin em Toronto - Mul- 
tidão Tenta Agredir"Premier" Soviético em Edmonton - Mais Manifestações de De- 

sagrado Contra a URSS em Vancouver e Quebec (l) 

* A polícia deteve dois homens e confiscou diversas armas de fogo, depois de 
receber denuncias de que ocorreria um atentado contra o Primeiro-Ministro sovieti 

co Alexei Kossyguin, durante sua visita de 24 horas a Toronto. 

Os policiais invadiram a residência de vários membros da Sociedade "Edmund 
Burk", em Toronto, onde Kossyguin passou a noite.  Um membro da organização disse 

que foram confiscados "alguns rifles e facas". 

Centenas de policiais armados de metralhadoras tiveram que intervir duramen- 
te, para evitar que uma multidão de mais de 700 pessoas agredisse o Chefe do Gover 
no russo, durante' as cinco horas que passou em Edmonton, a caminho de Toronto. 

A maioria dos agitadores pertencia a coletividades judaicas da região e pro- 
testava contra o tratamento que os judeus recebem na União Soviética. 

Em Vancouver, onde Kossyguin passou a noite de 23 Out, grupos de judeus ucra 
nianos desfilaram por longo tempo pelas ruas da cidade, tendo a frente um patriar 
ca de longa barba branca, que carregava um cartaz com os dizeres: "Jesus Cristo o 

Chama, Senhor Kossyguin". *  (GL, 25 Out 71) 

* Enquanto Kossyguin participava de banquete em Quebec, em 21 Out 71, cente- 
nas de manifestantes protestavam contra sua visita diante do consulado soviético. 

(l) A não ser quanto a agressão sofrida por Kossyguin em Ottawa, que "TASS" quali 
ficou de"p. . ".:í.-oe ato tipico de um marginal',1 a imprensa russa nao fez a me 
nor referência às manifestações contra o "premier" soviético no Canada. 
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Depois de um comício, os manifestantes atiraram sacos plásticos com tinta verme- 
lha e pedras contra o edifício. A fachada ficou toda manchada e varias janelas fo 

ram quebradas.  Com a chegada da policia, os manifestantes foram dispersados. 

Um membro de uma organização de imigrantes, que reúne 18 grupos étnicos euro 
peus atualmente sob domínio dos russos, afirmou que as manifestações contra Koss^ 
guin prosseguirão enquanto ele estiver no pais, em todas as cidades visitadas.  A 
maior parte das manifestações esta sendo liderada por judeus, que protestam con- 
tra a perseguição das autoridades soviéticas aos judeus russos. * (ESP, 23 Out 7l) 

* 0 último dos oito düõ emqueAlexei Kossyguin permaneceu em território cana- 
dense foi marcado por incidentes e protestos contra sua presença no pais, apesar 
da rigorosa proteção policial. 

Dois manifestantes - um homem e uma mulher - conseguiram penetrar no salão 
onde se servia um banquete ao líder soviético e gritaram três vezes a plavra "Svo 
boda" (liberdade) a poucos metros de Kossyguin, que continuou, imperturbável,  o 
discurso que pronunciava.  0 casal foi rapidamente afastado do local por agentes 
de segurança.  Fora do salão, seis mil manifestantes protestavam contra a visita 
de Kossyguin e alguns tentaram romper um cordão policial e invadir o local de reu 
nião.  Vinte pessoas foram detidas e quatro policiais ficaram feridos. * (GL,  27 

Out 71) 

b. ESTADOS UNIDOS 

l) Departamento de Estado Pede ao Chile Que Anule Decisão de Nao Pagar Indeniza- 
ção a Companhias Americanas Nacionalizadas - Atitude Chilena Apontada Como"Se- 
ria Infração das Normas Internacionais, Passível de Prejudicar Relações com 

Nações Em Desenvolvimento" 

* 0 Secretário de Estado Willian Rogers pediu, em 13 Out 71, que o Presiden- 
te Salvador Allende anule a decisão de impedir o pagamento de indenização as com- 
panhias mineiras norte-americanas Anaconda e Kennecott, recentemente nacionaliza- 

das pelo Governo chileno. 

Em declaração distribuída pelo Departamento de Estado, Rogers manifestou-se 
"profundamente decepcionado com a atitude do Chile", salientando que ela represen 
ta uma"séria infração" das normas internacionais, podendo causar "prejuízos nao 
somente às relações com o Chile, mas com todas as demais nações em desenvolvimentol' 

Segundo fontes diplomáticas, a questão tornou-se mais delicada^uma vez que a 
nacionalização e o não pagamento de indenizações pelo Chile foram atos aprovados 
não só pelo Congresso»como também pelaCbntroladoria Geral, uma espécie de "IVPoder"', 
no país.  Assim, qualquer reação norte-americana nao teria apenas como alvo o Pre- 
sidente Salvador Allende, mas também a estrutura jurídica e institucional do Chile.* 

(JB, 14 Out 71) 

A tese defendida pelo governo chileno, para não pagar indenizações as empre 
sas americanas nacionalizadas, é de que estas teriam obtido "lucros excessivos"na 
sua operação, superando o total dos investimentos feitos, os quais, de acordo com 
a lei, deveriam ser indenizados pelo Chile. 

A Subcomissão de Assuntos Latino-Americanos da Gamara de Representantes dos 
EEUU reuniu-se, em 15 Out 71, para debater a decisão chilena de nao pagar indeni- 
zação às empresas americanas nacionalizadas pelo governo Allende.  Representantes 
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da "linha dura" no Capitólio pediram, ao governo dos EEUU, a aplicação de sanções 
contra o Chile, configuradas no corte da ajuda econômica e militar. 

0 Departamento de Estado, porem, advoga uma "linha branda", por entender que 
ações punitivas contra o Chile poderiam provocar uma onda de simpatia para com ele 
na America Latina, radicalizando posições contrarias os Estados Unidos, que mui- 
to teriam a perder com isso. 

2) Senado Mantém Resolução Que Permite Intervenção Armada Para Proteger Formosa 
da CHINACOM - Possibilidades de Choque com o Executivo,Nc ?rc y cc ..e Revoga- 
ção da Resolução 

* 0 Senado norte-americano rejeitou, por 43 votos a 40, um projeto para re- 
vogar a Resolução de 1955» que autoriza a intervenção armada dos Estados Unidos 
para proteger Formosa,em caso de invasão da China. 

0 projeto figura na nova lei de ajuda ao exterior e devera provocar novos 
choques com o Executivo, uma vez que o Departamento de Estado declarou, recente- 
mente, considerar a Resolução de 1955 "letra morta" e prometera nao usar a autori 
dade outorgada pelo Congresso para comprometer forças norte-americanas em Formosa. 

Esta e a primeira medida de importância do Senado norte-americano, após a vo 
tação de 25 Out 71> que admitiu Pequim na ONU em lugar de Formosa. Afirma-se que 
o Governo manobrou, nos bastidores, para conseguir a derrota da revogação. Minu- 
tos,antes da votação, o Subsecretário da Defesa, David Packard, dissera na Comis- 
são de Relações Exteriores do Senado que favorecia a moção contra a revogação. 

Foram os Senadores James Buckley e William Brock que apresentaram a moção que 
mantém vigente a chamada resolução de Formosa, Advertiram que sua rejeição impli 
caria quase em convite a China para invadir a ilha. "Seria um passo perigoso que 

IV s* f , 

implicaria, claramente, uma abdicação da responsabilidade que este pais assumiu , 
para com o Governo de Formosa" - acrescentaram, chamando de "circo político" o ce 
nário nas Nações Unidas após a votação da madrugada de 25 Out.* (JB, 29 Out 71) 

3) Tito Recebido Com Grande Pompa (l) - Tema de Conversações Com Nixon; Paz Mun- 
dial e Comercio Bilateral - Interesse Americano Sobre as Impressões do Diri- 
gente Iugoslavo Quanto a Seus Recentes Contactos Com Sadat, Brejnev e Lideres 
da índia e do Paquistão - Crise do Oriente-Medio em Foco 

* Com uma recepção de grande pompa e apenas reservada as grandes personali- 

dades, o Presidente Richard Nixon recebeu, em 28 Out 71» na Casa Branca^o Presiden 
te iugoslavo Josip Broz Tito, a quem classificou de "estadista mundial de primei- 
ra categoria". (2) 

Ti to, de 79 anos, foi recebido ao som de cometas e 21 disparos de canhão.De 
pois que os dois Presidentes pronunciaram seus primeiros discursos, sob excepcio- 
nais medidas de segurança, Nixon pôs seu braço no ombro do dirigente iugoslavo e 

gritou: "Zivila Iugoslávia" (Viva Iugoslávia). 

Os dois Presidentes mantiveram uma discussão privada de uma hora e 15 minutos 

(1) Vide este CI-SI, folha 5.1 
(2) Tito foi recebido por Nixon nas escadarias da Casa Branca, calorosamente, me- 

recendo o "tratamento do tapete vermelho", reservado, segundo a diplomacia a- 
mericana, apenas às personalidades gratas ao governo dos EEUU. 
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no escritório de Nixon. Acredita-se que, durante a reunião, foram debatidos prin 
cipalmente dois temas: as iniciativas de paz dos EUA no Oriente Médio e o desejo 

de Tito de aumentar o comercio com os norte-americanos. 

Nixon prometeu apoiar "o direito de toda nação a ser livre e independente 
num mundo de paz" e Tito afirmou que as conversações com o Chefe do Governo norte- 
americano refletirão "as relações tradicionalmente amistosas entre o dois países". 

Fontes da Casa Branca indicaram que Nixon esta particularmente interessado 

nas impressões de Tito durante suas recentes reuniões com o Presidente egípcio An 
war Sadat, os líderes da índia e do Paquistão e o chefe do PC soviético,   Leonid 

Brejnev. 

0 Departamento de Estado observou que o Secretario de Estado William Rogers 
expressou, em 22 Out 71, sua esperança de que Tito "possa desempenhar um papel mui 
to ativo nos próximos meses, ajudando a conseguir um acordo provisório sobre o ca 
nal de Suez". 

0 programa de Tito também inclui conversações com os Secretários do Tesouro, 
John Connally, e do Comercio, Maurice Stans, possivelmente para pedir a remoção 
da sobretaxa de 10 por cento nas importações norte-americanas de produtos iugosla 

vos. *  (JB,  29 Out 71) 
* -K- * 

4) Atentado a Bala Contra Sede da Missão da URSS na ONU, em Nova Iorque - Pessoas 
Nao-Identifiçadas Responsabilizam-se pelo Feito, Enunciando o Lema da Liga Mi- 
litante de Defesa Judaica (l) - Protesto Oficial Soviético Encaminhado ao Go- 
verno dos EEUU, Junto com Censuras Publicas a Ação das Autoridades Americanas 
- "Campanha Sistemática de Ódio Contra Cidadãos Soviéticos nos EEUU" 

* A missão soviética nas Nações Unidas teve uma janela (l4e andar) estilhaça 
da por cinco disparos de um franco-atirador, em 21 Out 71. Quatro crianças se en- 

contravam na sala, mas nao foram atingidas. 

0 Embaixador soviético na ONU, Yakov Malik, encaminhou enérgico protesto,qua 
lificando o fato de "ato criminoso de natureza política, sem precedentes". 

0 atentado ocorreu às 20h e os cinco disparos estraçalharam a janela da mis- 
são, a 640m de distância, penetrando numa parede acima das cabeças dos quatro fi- 
lhos do conselheiro da delegação soviética, que dormiam. Sao crianças entre três 

anos a 11 anos. 

As agências de informação receberam inúmeros telefonemas anônimos de pessoas 
que se responsabilizavam pelo atentado. Alguns proclamavam: "Nunca mais". É o le- 
ma da Liga Militante de Defesa dos Judeus, que quer liberdade para os judeus so- 

viéticos emigrarem para Israel. 

Malik censurou de público, na tribuna da 26s Assembléia-Geral, o atentado e 
criticou as autoridades norte-americanas por "nao adotarem as medidas necessárias 
a impedir a sistemática campanha de ódio contra cidadãos soviéticos nos Estados 
Unidos, por parte de organizações anti-soviéticas". *  (JB, 22 Out 7l) 

*■ * -* 

c. MÉXICO - Frente Constitucionalista Mexicana Acusa Paulo VI de "Projetos Impe- 
rialistas" e Pede a Expulsão de Todos os Sacerdotes Estrangeiros do Pais-'Mem- 
bros do Clero Querem Converter-se em Lideres dos Operarios"_-_Relacoes gstado- 

(l) Vide CI-SI Set Jl,   folha 7.4 
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Igreja Deterioraram-se Após Apresentação de Documento dos Padres Mexicanos no 
Sinodo de Roma 

* A Frente Constitucionalista Mexicana acusou o Papa Paulo VI de ter "proje- 
tos imperialistas articulados nas antecamaras do Vaticano,,para transformar os mem 
bros da Igreja Mexicana em Ixderes dos operários" e pediu ao Governo a expulsão 
de todos os padres estrangeiros (Jo pais. 

A acusação e uma resposta a um documento apresentado por padres mexicanos no 
Sinodo de Roma, afirmando que a Revolução Mexicana "esta envelhecida".  0 documen 
to tem despertadores últimos dias,violentas criticas de parlamentares,  dirigen- 
tes sindicais e organizações cívicas nacionalistas, e vários jornais pediram ao 
Ministro do Interior que expulse do pais todos "os padres comunistas". 

Fontes diplomáticas e do Governo nao acreditam em um choque entre a Igreja e 
o Estado, mas afirmam que as relações entre o poder político e a religião católi- 
ca sofreram uma deterioração depois da apresentação do documento do III Sinodo. 

0 Presidente da Republica, Luis Echeverria, reiterou em 27CUT 71 que todos os 
mexicanos, civis e clericais, "devem submeter-se as normas da Constituição,'acres 
centando: "0 problema da Igreja no México esta resolvido ha mais de cem anos". 

Os problemas religiosos no pais surgiram, pela primeira vez, em 1859, duran- 
te o Governo de 2oni .  Juarez, que decretou a liberdade de culto, suprimiu as 
ordens religiosas e nacionalizou os bens do clero. 

No comunicado difundido em 28 Out 71, a Frente Constitucionalista Mexicana 
afirma que "a imensa maioria dos mexicanos conhece a política traiçoeira e desle- 
al do Clero". Afirma ainda sua disposição de "defender a soberania nacional, que 
nao poderá ser manejada por um imperialismo manipulado desde as antecamaras do Va- 
ticano, onde Paulo VI sonha nao com um império espiritual como seus antecessores, 
mas com um império material, valendo-se para isso da Companhia de Jesus, da Opus 
Dei e da Democracia Cristã, cujos membros querem converter-se em lideres dos ope 
rarios". 

Para os observadores, as acusações sao dirigidas principalmente ao Bispo de 
Cuernavaca, Sérgio Mendez Arceo, (l) e ao padre iugoslavo Ivan Illich, que dirige 
o Centro de Informações e Documentação Católica e esta fora do México ha sete me- 

ses. *  (GL, 29 Out 71) 
•«•■*•» 

•» *■ 

(l)  Vide CI-SI Ago 71,   fSlhas  2.18  e 2.21 
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8, AMÉRICA CENTRAL E CARAÍBAS 

a. CUBA 

l) Os Preparativos Para a Visita do Primeiro-Ministro da URSS a Cuba — Moscou 
Intensifica o Controle Sobre Cuba; Economia e "Zelo Revolucionário" em Re- 
gressão Obrigam os Russos a se Movimentareni Para Resguardar os li-.v^-st Lmentos 
no Satélite do Caribe — "Lei Anti-Vadiagem", "Normas de Trabalho" e "Educa- 
ção Ideológica" Representam Algumas das Medidas Tomadas por Fidel Castro A 
Vista do Malogro da Produção do Governo Socialista — Impopularidade dos Rus- 
sos em Cuba; Identificados Como "A Gente com Relógios de Pulso e Maquinas Fo- 

tográficas" 

* Alexei Kossyguin, Primeiro-Ministro da URSS, seguirá para Havana no dia 26 
Out 71, atendendo a um "convite da Comissão Central do Partido Comunista Cubano e 
do governo revolucionário de Cuba" para visitar a Ilha de Castro, Kossyguin foi 
precedido em Havana, no mes de setembro, por Vladimir Novikoff, vice-presidente do 
Conselho de Ministros da URSS, No fim de outubro, chegará a Cuba uma força-tare- 
fa da Marinha de Guerra soviética, formada por seis navios, entre os quais cruza- 
dores armados com foguetes, e"d«stroiers" bem como por dois submarinos, navios an 
ti-submarinos e um navio de abastecimento (l). Essa demonstração maciça do inte- 
resse dos soviéticos em Cuba confirma, por um lado, a opinião dos observadores in 
ternacionais, segundo a qual, ha algum tempo, Moscou resolveu submeter a política, 
a economia e mesmo a administração do regime castrista a seu controle direto e rx^ 
gido; por outro lado, intensifica as especulações sobre o destino político do 

"chefe supremo da revolução cubana". 

0 jornal "Tiempo", de Lima, já em maio passado, divulgou rumores segundo os 
quais os soviéticos estariam coordenando a substituição de Fidel Castro por Car- 
los Rafael Rodriguez (2), comunista treinado em Moscou, que conseguiu sobreviver 
aos expurgos castristas que, após 1962, dizimaram a Velha Guarda do PC cubano. As 
especulações são também alimentadas pelo fato de a visita de Kossyguin a Havana 
preceder a viagem, há muito tempo planejada, de Castro ao Chile, Castro planeja- 
va pronunciar o discurso principal das comemorações do l9 de Maio em Santiago, con 
firmando sua imagem como o líder incontestado do movimento revolucionário da Ame- 
rica Latina, Todavia, durante todo o mês de abril, os russos exerceram pesadas 
pressões sobre o líder cubano por intermédio de Carlos Rafael Rodriguez, Raul Cas 
tro e Nicolay Baybakov, que visitou Havana, para convencer Castro da conveniência 
de desistir de seus planos, Um astuto líder comunista chileno, Volodia Teitelbo 
im, explicou a Castro que sua visita ao Chile, antes da viagem de Allende a Colom 
bia, ao Equador e ao Peru, seria prejudicial a política externa chilena, que bate 
na tecla do,,pluralismo ideológico" e do combate as "fronteiras ideológicas". Esta 
rá Castro sendo submetido a novas pressões para desistir da sua decisão de ir a 
Santiago? Não terá razões para temer sua substituição, durante a viagem, por Ra- 
ul Castro ou por Carlos Rafael Rodriguez? Ou temeria ser relegado a um papel mais 
apagado de liderança, conforme sugerem alguns setores da extrema-esquerda e anti- 

(1) Vide este CI-SI-,   fl  3.15 
(2) Vide CI-SI,   Jul  71,   fl  3.5 
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moscovitas do Partido Socialista de Salvador Allende? De qualquer forma, as espe- 
culações dos observadores internacionais sobre a política-interna de Cuba sao tao 
variadas e fantasiosas como as que se fazem sobre a China. Desde 27 de setembro, 
Castro nao apareceu em publico, nem mesmo no funeral dos que tombaram na luta con 
tra os exilados desembarcados na noite de 12 de outubro (l). Esse fato estimula 
as especulações sobre seu estado de saúde e o declinio da sua estrela política. 

Mas o que importa e a realidade, 0 fato e a crescente dependência de Cuba 
ao controle cada vez mais rigido e direto que sobre ela exerce Moscou e cuja con- 

seqüência natural e a-redução do papel de liderança, que, com base em seu caris- 
ma, Castro reivindica. 0 comunicado russo-cubano, publicado no fim da visita que 
Raul Roa, o chanceler de Castro, fez no fim de junho a Moscou, confirma a acelera 
ção da sovietização de Cuba, iniciada no ano de 1968. No fim de 1969» o Marechal 
Grechko visitou a ilha, chegando com as primeiras remessas de equipamento bélico 
pesado. Data dessa época a intensificação do treinamento das forças militares de 
Cuba por "conselheiros" soviéticos. A mencionada visita do Ministro Baybakov, em 
abril, teve por objetivo colocar sob controle direto soviético tanto a planifica- 
ção, quanto a produção cubanas, nos Ministérios, nos institutos de pesquisa e nas 
instalações industriais, agriculturais e técnicas. A União Soviética, que ha anos 
destina a Cuba 400 milhões de dólares anuais, apenas para manter em funcionamento 
a sua economia, agora tem de gastar 660 milhões, simplesmente porque a produção 
cubana continua declinando, como a safra do açúcar eloqüentemente demonstra, ja 

que este ano nao alcançara nem 6 milhões de toneladas- 

Noticias que transpiram de Cuba indicam que o ditador Fidel Castro esta sen- 
tindo quão amargo é ser devedor da União Soviética, Após uma década de ajuda de 
Moscou, totalizando mais de 5j7 milhões de dólares, a situação econômica cubana, 
sob o controle de Castro, continua em ritmada deterioração. Nao somente a econo- 
mia esta regridindo, mas também o zelo revolucionário de muitos cubanos transfor- 

mou-se em evidente apatia, 

É devido a esse duplo problema que os russos se movimentaram para proteger o 
seu investimento. Conselheiros militares e econômicos soviéticos sao vistos em to 
da a parte, Ja se encontram em Cuba cerca de 7,000 russos, e seu numero esta au- 
mentando. Correm notícias de que Moscou pretende assumir a administração de to- 
das as fabricas que produzem a exportação, seja qual for o seu tamanho ou impor- 
tância. A influencia soviética esta aumentando na administração das principais 
fábricas, das cooperativas agrícolas e de pesca, minas, exploração de petróleo e 

energia elétrica, 

Uma possível pressão de Moscou, dizem os observadores, finalmente obrigou Cas^ 
tro a alterar sua política de contar muito com o fervor revolucionário ou "volun- 
tário',' adotando leis de trabalho mais severas. Alguns dos resultados desse pro- 

grama sao: 

Uma lei anti-vadiagem acaba de estipular que o "trabalho e um dever social 
inevitável" para todos os homens e mulheres fisicamente capazes. A lei diz res- 
peito a todos, desde os trabalhadores das fabricas e dos campos aos estudantes que 

(l) * As "Forças Cubanas de Libertação", com sede em Miamiy responsabilizaram-se 
pelo ataque a uma gequena aldeia de pescadores na Província de Oriente  como 
"a primeira operação militar da guerra destinada a libertar Cuba do jugo comu 
nista". 

A invasão se^efetuou às 2200 horas do çlia 14 Out 71, quando $. população da 
Boca de Sema já se encontrava recolhida as suas cabanas, 0 Govgrno frisou^que 
a responsabilidade "dessas covardes e sangrentas ações recai sobre o Governo 
norte-americano" e seus lacaios, ^ (JB, 15 Out 71) 
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matam aulas. Determina prisão e trabalhos forçados para os que a violarem. Cas- 
tro classificou 400.000 trabalhadores — 20 por cento da força de trabalho — de 

vadios. Outros funcionários do governo cubano dizem que muitos dos que se apre— 
sentam para o trabalho mostram-se vagarosos ou ineficientes, ou ambas as coisas, 

0 governo cubano esta introduzindo "normas de trabalho", medida soviética de 
planejamento usada na década de 30, para o máximo de produção de cv.Iu trabalI.i.Qor. 

As cadernetas de tríbalhc tornaram-se o documento pessoal de maior importân- 
cia em Cuba. Certificam que seu possuidor e pessoa de emprego estável. Sem esse 
documento, o individuo fica sujeito a trabalhos forçados em lugar designado pelo 
governo. 

Os estudantes dissidentes podem ser mandados para os estabelecimentos agrico 
Ias tipo penitenciaria. Os universitários da província de Oriente cometeram o er 
ro de criticar Castro na sua frente, e ele prometeu que nao haveria represálias, 

No entanto, noticias indicam que muitos dos estudantes foram expulsos e enviados 
para trabalhar nos campos. 

"A educação e excessivamente ideológica", informou uma fonte diplomática^ "os 
estudantes precisam ter credenciais políticas para prosseguir seus cursos (l), Nao 
conseguem formar-se, a nao ser que seja correta sua atuação política. As boas 
oportunidades sao oferecidas aos estudantes que se colocam 100 por cento ao lado 
do regime de Castro, e nao aqueles que estão melhor preparados para as funções, 
principalmente as de caráter administrativo, 

"Por conseguinte, ao visitarmos uma usina de tabaco, o jovem encarregadoe for 
te em entusiasmo, porem fraco em conhecimentos", 

Embora os russos considerem que nao podem por de lado a sua "vitrina do comu 
nismo no Caribe", os diplomatas europeus,familiarizados com a situação, dizem que 
os russos e os comunistas leste-europeus acham-se francamente desiludidos e des — 
gostosos, 

0 embaixador de um governo comunista leste-europeu — que carece desesperada 
mente de capital — queixou-se a um colega de que seu pais era forçado a derramar 
milhões de dólares "naquele sumidouro", 

A despeito da dependência de Castro em relação a Moscou, os russos sao impo- 
pulares em Cuba, Sao identificados como "a gente cora relógios de pulso e maqui- 
nas fotográficas". Os cubanos parecem ter como certo que todos os estrangeiros 
bem vestidos sao russos. Essa e a situação nas ruas. Oficialmente, a Rússia e 
ainda a amiga ne 1 de Cuba. Os EUA, evidentemente, continuara sendo, de longe, o 

inimigo oficial n-   1 do governo cubano, 

Um di .lomata explica: 

"A contenção praticada pela administração de Nixon, ignorando a existência de 
Cuba, e prejudicial a Castro. Êle prefere que os EUA sejam um opositor que se nm 
nifeste cora força. Quando os EUA e a Rússia falara sobre a atividade militar so- 
viética era Cuba, sem consulta-lo, Castro se enfurece. Quer ser ouvido, mas, na 

realidade, eles o ignorara". 

Observadores ocidentais que estiveram recentemente em Cuba dao as seguintes 
informações sobre os infortúnios atuais de Castro: 

0 racionamento e severo, e esta ficando cada vez pior. 0 governo de Castro 
tem investido muito na criação de gado e na produção de leite, porem o suprimento 
de carne não tem correspondido a aplicação cubana das técnicas modernas, diz um 
especialista agrícola que esteve recentemente em Cuba. 

(l) Â semelhança do K0NS0M0L. Vide CI-SI, Mai 71, pg 3.6.  Necessidade de perten- 
cer ao K0NS0MÒL para Pode.- V:       tentar Universidade, 
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Fala-se, agora, na diminuição da ração de carne. Atualmente, cada habitante 
tem direito a 1,5 Kg por mes, mas nem sempre recebe essa quantidade. 

Poucos vêem alguma perspectiva de melhoria, pelo menos desde que Castro, ha 
um ano, teve de reconhecer o malogro de sua campanha para colher 10 milhões de to 
neladas de açúcar. 

"Nesse dia", disse um observador bem informado, "os cubanos compreenderam que 
a provação pela qual passavam nao iria acabar tao cedo", 

A atividade econômica cubana, este ano, nao da esperanças de uma reviravol- 
ta. Castro estabeleceu um alvo mais realista de 7 milhões de toneladas para a co 
lheita de açúcar — 1 milhão a menos do que foi obtido na colheita de 1970. A des_ 
te ano, contudo, foi ainda menor, um pouco abaixo de 6 milhões de toneladas. 

Nota-se, em Cuba, uma grande abundância de vendedores da Europa Oriental e 
Ocidental, do Japão e do Canada. 0 gerente de exportações de uma grande indus- 
tria estrangeira diz: "Ha planos para-instalações industriais, todos relacionados 
com a melhoria-da vida do povo cubano. Contudo, em Havana, as coisas demoram a 
ser iniciadas", 

"Os cubanos gostam de fazer tudo devagar. Os poucos capacitados tem mais de 
35 anos, e os jovens que assumiram os encargos dos mais velhos nao estiveram a a^ 
tura das suas responsabilidades". 

"0 credito cubano e de primeiríssima categoria. Nao sabemos de nenhum caso 

em que eles tenham discutido a respeito de contas. Tudo, porem, e empresa esta- 
tal, incrivelmente enredado em burocracia e papelada". 

Outros observadores estrangeiros que tiveram permissão de visitar Cuba regre£ 
savam com a impressão de completa tristeza no paxs, de uma apatia geral entre os 
trabalhadores e do malogro total do regime de Castro, em sua atividade govemamen 
tal. 

"Havana", diz um deles, "tomou-se uma cidade sem artesoes, lojas e bares. 
As portas das lojas abrem-se para as ruas, mas Ia dentro as prateleiras estão va- 
zias.. Os prédios lembram cenários de algum melodrama colonial espanhol, 0 reboco 

esta caindo e o cimento se desmanchando". 

Em recente discurso. Castro afirmou que apoia a revolução armada em todos os 
países da America Latina, mencionando o Uruguai e a Bolivia como nações em que o 
"processo revolucionário" tem boas possibilidades de êxito. No entanto, como tram 
polim de exportação da revolução, diz um observador ocidental. Cuba foi um "fra- 

casso total". 

Neste ponto, mais outra vez, a mão dos russos esta em evidencia. Os cubanos, 
segundo Moscou, deveriam preocupar-se menos em exportar a revolução, e mais em fa 
zer funcionar o seu próprio sistema, sem contar infinitamente com os rublos da 

Rússia. * (SI, Out 71) 

2) "Navios Pesqueiros" Cubanos Empregados Para Distribuição de Armamento Sovié- 
tico Destinado A Grupos Subversivos e Para Transporte de Revolucionários a Ha- 

vana, Visando ao Treinamento de Guerrilha 

* Um alto ex-funcionário do regime comunista cubano, que desertou ha alguns 
meses, declarou que navios soviéticos, em combinação com a frota pesqueira de Fi 
dei Castro, estão sendo empregados no fomento da subversão no Continente. 

Roman Gonzales-Pardo, que foi representante pessoal de Fidel Castro no Depar 
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tamento Cubano de Pesca, disse que navios soviéticos foram utilizados, algumas ve 
zes, como intermediários de contrabando de armas para os guerrilheiros na América 
Latina, 

Em declaração publica durante uma audiência oficial, Gonzalez-Pardo acrescen 
tou que barcos cubanos nas Caraibas se encontravam com navios soviéticos e reco- 
lhiam armamentos, a fim de deixa-los em pontos remotos da costa de uma determina- 
da nação da America Latina. 

Falando sob juramento na Subcomissão Senatorial de Segurança Interna, reve- 
lou o depoente que os barcos pesqueiros de Fidel Castro não eram apenas utiliza- 
dos no transporte de armas aos grupos subversivos da Venezuela, Colômbia, Cuatema 
Ia e México, mas também empregados para conduzir revolucionários a Havana, onde re 
cebiam treinamento e doutrinação. 

Durante a audiência, Gonzales-Pardo declarou também que o regime de Cuba pro 
cura intensamente fomentar a revolução em Porto Rico. 

Disse que e muito fácil manter contato com os revolucionários nos EUA, pois 
Cuba sempre tem vários barcos pesqueiros no Estado da Flórida. 

Acrescentou que os encontros entre barcos cubanos e norte-americanos também 
se realizam nas Bahamas.  Entretanto, nao precisou o ponto exato. 

0 ex-funcionário de Fidel Castro fugiu de Cuba em um pequeno barco, em Mai 

71, chegando as vizinhanças de Puerto Morelos, na penisula de Yucatan, no México. 
Em junho, viajou do México para Miami. * (GL, 4 Out 71) 

* «• * 

3) "Jaulas de Tigre", Cárcere Político Cubano Destino dos Presos Que Nao Acei- 
tam "Reabilitação": Extermínio Físico eGe^vir Como Cobaics de Experiências 
Biológicas — 0 Grito Sem Eco Dos Prisioneiros Dos Cárceres Comunistas 

0 jornal "Diário Las Américas", editado em Miami - Flórida, em sua edição de 
22 Set 71 publicou carta de um prisioneiro politico cubano, da qual os seguintes 
trechos foram extraídos: 

* "Jaulas de Tigre", de Cuba, Cárcere de Boniato, junho 10-71, 

Meu querido irmão ,.. 

Esta carta e um clamor, nao e um pedido de auxilio. Sabemos que estamos sos. 
Conhecemos a apatia dos organismos internacionais, da imprensa do mundo livre, des_ 
sa que sempre aparece tao dinâmica para denunciar injustiças e nao diz uma pala — 
vra do que ocorre nos cárceres de CUBA. Que querem que lhes enviemos? Fotogra- 
fias? Os cárceres comunistas não sao aqueles da democracia. Aqui ninguém pode en 
trar ... Este e o único papel que consegui para escrever-te (l), A integridade 
física de muitos presos será posta em risco para que esta carta possa chegar as 
tuas mãos, 

Nossa situação é muito difícil, Estas sao as "Jaulas de Tigre" de Cuba, To- 
dos os presos políticos de "Boniato" estão sendo submetidos ao mais brutal e desu 
mano plano de exterminio fisico que a America ja conheceu, em toda a sua historia. 
Levamos dois anos na mais completa incomunicabilidadej em celas onde as portas e 
janelas sao hermeticamente fechadas com folhas de aço. A total falta de luz qua- 
se tem cegado a muito dos nossos. 

As celas medem 5 pés de comprimento por 10 de largura. Assim vivem 2 presos 
politicos em cada cela, sem sair das mesmas ha alguns anos; como aparelho_sanita 

(l) A carta foi escrita em uma folha de jornal, aproveitando espaços em branco. 
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rio,um buraco num canto, e uma torneira da qual nunca sai água. Os excrementos e 
a urina se acumulam, constantemente, num lodaçal fétido. Falta-nos tudo para o 
asseio corporal, A alimentação nao chega a 900 calorias diárias e tudo o que nos 
e servido e cuidadosamente pesado; uma refeição cabe numa lata de leite condensa 
do vazia; nosso prato e uma dessas latas; o desjejum e constituído de água quen 
te com açúcar e um pao de meia onça. 

Nossa dieta e composta, exclusivamente, de farinha de milho, macarrão fervi- 
do e arroz branco, tudo servido com umas colheres minúsculas. A ausência de pro- 
teínas e outros alimentos e total. Aqui existem homens que perderam, ate, 70 li- 
bras no seu peso, 

.,, Estamos como os presos dos campos de concentração, no fim da Segunda Guer 
ra. Aquelas fotografias impressionaram o mundo ,,, Mas aqui nao se pode fazer 
fotografias, Nossa sorte e a de todo preso dos comunistas que nao aceita a "rea- 
bilitaçao": o extermínio físico e a experiência biológica, Nao existe assistên- 
cia medica, Todos nos estamos enfermos. 0 escoburto esta fazendo vitimas; temos 
o corpo cheio de manchas escuras, as juntas inflamadas, os dentes folgados e san- 
grando, as hemorragias nasais seguem-se a cada espirro, os tornozelos sao, em mui 
tos de nos, um amontoado de varizes. 

■ Aqui ha homens cujo aspecto parece indicar a impossibilidade de estarem vi- 
vos, Sao espectros, 0 governo prometeu "castigar" nossa decisão de nao aceitar- 
mos a "reabilitação". Fisicamente jamais voltaremos a ser homens. Estamos sendo 
submetidos, cientificamente, a um plano de liquidação psíquica e fisica, dirigido 
por médicos comunistas, tchecos, cubanos e russos. Fazem experiência em nos. So 
mos constantemente observados e submetidos a diversos estimulantes. Muitos ja tem 
experimentado crises de loucura, tentativas de suicídio. E demasiado o terror, 
sao demasiadas as torturas fisicas sofridas todos estes anos, Fernando Lopez dei 
Toro se enforcou. Vivemos sob constante ameaça de espancamentos pela guamiçao, 
sob constantes pressões, sob incomunicabilidade total, Nossas famílias, ha mui- 
tos anos, nada sabem, absolutamente, a nosso respeito, 0 governo lhes esconde nos 
sa situação atual. Por isso tudo para nos e muito difícil. Mas nada esperamos da 
democracia, nem dos governos latino-americanos que nos tem ignorado, que tem dado 
as costas ao nosso sacrifício. 

Denunciar esta situação ao mundo e inútil; estamos decepcionados da recepti 
vidade que dão os homens livres a estas cartas o Parece—lhes impossível que ocor- 
ra o que relatamos, So tu, os que estiveram aqui, os americanos prisioneiros 
na Coréia, só esses sabem que nao mentimos. Aqui estamos, nas "JAUIAS DE TIGRE 
DE CUBA", morrendo pela Democracia, defendendo os princípios sustentados pelas Na 
çoes Livres; mas e triste lutar defendendo a liberdade, a justiça e ser esqueci- 
do pelos homens livres e justos do mundo. 

Viva Cuba Livre! 
Viva a Democracia! 
Abaixo o Comunismo! 

Teu irr..ao, 
A, 
JauIas  de  Tigre  de Cuba, 
Cárcere  Político  de  Boniato,   Oriente,  Cuba,"  *  (PRG 025704/70 

*■«■-«■ 
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9.  AMÉRICA LATINA 

$ 
9.1 

a. ASSUNTOS GERAIS — Reunião de Lideres Comunistas Latino-Americanos Analisa 
"Problemas Comuns" A Implantação do Comunismo na America Latina — Vitoria da 
"Unidade Popular"no Chile Apontada Como Inicio de Novo Estagio na Guerra Revo- 

lucionaria — Preocupações Atuais do MCI; Sob a Orientação Política do P C, 
Conscientizar a Classe Operaria Através da Criação de "Sindicatos Centrais", e 
Tomada do Poder, "Via Eleitoral", com as "Frentes Amplas" — "Numa -npoca de 
Transição do Capitalismo para o Socialismo, Todas as Revoluções na America La 
tina Sao Socialistas Num Certo Grau" — "Os Comunistas Estão Prontos a Coope- 
rarem Com os Socialistas, Sociais Democratas e Outras Organizações Políticas" 

* Declaração conjunta foi expedida, no inicio de Out 71j pelos partidos comu 
nistas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, após uma 
serie de reuniões em setembro, durante as quais foram trocados pontos-de-vista 
e discutidos "problemas comuns". A declaração, publicada pelo órgão do Partido 
Comunista Chileno — PCCh, "El Siglo", a 11 Out 71, dizia que "uma pronunciada 
tendência esquerdista»entre as massas populares" se estava verificando na América 
Latina e que a classe trabalhadora, "que demonstra maturidade cada vez maior" se 
estava fortalecendo com a aliança de novos "setores patrióticos". A declaração .»- 
centuava a importância das táticas de frente popular, e via na vitória da "Unidad 
Popular" no Chile o começo de uma nova etapa na luta revolucionária — embora,con 
cluisse, cada nação devesse encontrar seu próprio caminho para a "vitória" final. 

Apesar da concisão do documento, suas conclusões lembravam outras, adotadas 
em reunião de lideres comunistas realizada anteriormente este ano, e cujos debates 
foram publicados na edição de julho da "World Marxist Review", a revista teórica 
supervisionada pelos russos e editada em Praga. A reportagem, cuja publicação na 
revista serviu para ilustrar a preferencia soviética pelas táticas dos comunistas 
chilenos sobre as dos cubanos, era uma condensação dos debates ocorridos durante 
uma mesa-redonda, realizada em Santiago em abril de 1971» sob os auspícios da jun 
ta editorial da "World Marxist Review" e do PCCh. Dentre os participantes esta- 
vam Orlando Millas, do Politburo do PCCh; Pedro Ortega Diaz, do Politburo do Par 
tido Comunista da Venezuela — PCV; F. Árias Schreiber, Politburo do Partido Pe 
ruano — PCP; Jaime Paiva, membro suplente do comitê central do Partido Comunis 
ta Brasileiro — PCB; Alberto Cohen, do Partido Cbmunà»ta Argentino — PC A e 
Edgardo Caicedo, do Partido Comunista Colombiano — PCC, 

A reunião podia ser descrita como um encontro da Velha Guarda de líderes co- 
munistas pro-Moscou e destinada a reafirmar as táticas atuais dos partidos comu — 
nistas latino—americanos, que recomendam a busca do poder pacificamente,atraves de 
amplas frentes políticas no estilo chileno. Suas teses apresentaram marcante con 
traste com os pontos-de-vista expressados quando a "World Marxist Review" exami — 
nou as táticas comunistas na America Latina, numa serie de artigos em sua edição de 
março de 1966. Naquela ocasião, o comunista salvadorenho Roque Dalton afirmou que 
a "consciência de classe" entre os trabalhadores estava desenvolvendo-se lentamen 
te, enquanto que entre os intelectuais e estudantes apresentava um "nivel extrema 
mente alto": assim, este últimos,e nao os primeiros, tendiam a liderar o movimen 
to revolucionário. Agora, ao que parece, a vitoria da "Unidad Popular" no Chile 
restaurou a fe no clássico alinhamento marxista das forças revolucionárias, com o 
repudio das correntes menos ortodoxas. 

Orlando Millas tem sido adversário de Fidel Castro há muitos anos. Em 1966, 
ele integrou a delegação chilena aos festejos de aniversário do "Movimento 26 de 
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Julho" e reagiu violentamente ao discurso de Castro atacando os "pseudo-revolucio 
narios" que pregavam a revolução,mas não a praticavam. Pedro Ortega foi o co-au- 
tor de um livro de ataque a Teodoro Petkoff, o comunista venezuelano "liberal", eu 
ja posição no caso da invasão da Tchecoslovaquia liderada por Moscou, em 1968, di 
vidiu o partido em fins de 1970• 

A discussão começou com uma avaliação dos efeitos, sobre o movimento comunis- 
ta latino-americano,da revolução cubana em 1959 e da. vitoria da "Unidad Popular" no 
Chile em 1970. 0 "processo revolucionário", disse Millas, era caracterizado pelo 
envolvimento de amplos setores da sociedade: ela achava que a prova disto estava 
na situação chilena, que nao era isolada (isto e, as frentes populares estavam for 
madas em outros países do continente). 

0 ponto-de-vista dos comunistas latino-americanos sobre a "Unidad Popular" 
contrastava com a afirmação de Castro, recentemente reiterada, de que o caso chi- 
leno era excepcional. Pouco depois do golpe militar direitista na Bolívia (l ), 
Castro reafirmou sua posição em favor da luta armada num discurso, a 27 de agSs- 
to, aos delegados que estavam a caminho de uma reunião da juventude da America La 
tina e da America do Norte, em Santiago. 0 surgimento do governo da "Unidad Popu 
lar" como rival nas atenções da União Soviética funcionou como um desafio para Cas 
tro, e a derrubada do general Torres serviu-lhe de oportunidade para concitar ao 
uso da força armada na Bolívia: era dever de Cuba e do movimento revolucionário in 
temacional dar apoio moral e material a "luta de libertação nacional" dos bolivi 
anos, disse ele. 

Caicedo disse que a revolução cubana havia iniciado uma nova etapa na luta 
contra a dominação estrangeira; uma característica comum dess* processo era a lu 
ta contra o imperialismo, a oligarquia nacional e os regimes reacionários que im- 
pediam o progresso. Entretanto, aquela revolução também concorrera para tornar as 
mudanças mais difíceis: os círculos dirigentes latino-americanos e os Estados Uni 
dos estavam determinados a impedir situação semelhante em outros países. A vitó- 
ria da UP foi, portanto, um dos acontecimentos mais importantes desde a revolução 
cubana. Cohen disse que o espirito renovador da "revolução chilena" alcançara os 
rincões mais remotos da Argentina. Citou um "típico porta-voz" dos guerrilheiros 
argentinos que disse que nao fora por acaso que os Andes não tinham sido bastante 
altos para impedir a influencia da vitoria da UP. Millas acentuou que o êxito da 
UP era devido a circunstancias especificas de caráter histórico e socio-economi — 
co, e que era absurdo pensar em exportar a experiência chilena (alusão às tentati 
vas cubanas de exportar a revolução castrista) — mas algumas de suas caracterís- 
ticas deviam ser "levadas em conta" em outros países. Era o caso, por exemplo, do 
"papel de orientação política a ser desempenhado pelo Partido Comunista", a alian 
ça comunista—socialista, a unificação da classe trabalhadora em uma central sindi 
cal única, a mobilização dos camponeses para obter uma reforma agrária radical e 
a formação de uma "coalizão ampla, democrática, nacional e revolucionária". Millas 
relacionou varias medidas implementadas pelo governo de Salvador Allende, inclusi 
ve a nacionalização da industria do cobre e dos bancos, e afirmou que a economia 
chilena recebera considerável impulso. 

Outros pontos em favor da coalizão da UP, afirmou Millas, eram o estabeleci- 
mento de um Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, medidas para entregar 
a classe trabalhadora a responsabilidade pela manutenção da segurança social, o 
estabelecimento de relações diplomáticas com Cuba, China e Alemanha Oriental, e 
contatos polnticos e comerciais com o Vietnam do Norte e a Coréia do Norte. 

(l) No entender dos comunistas. 

RESERVADO 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



KV ̂  

OUT 71 CI-SI RESERVADO 9.3 

Disse ÁRIAS que o processo de mudança revolucionaria,no Peru,era dirigido por 
um governo representativo do poder da classe trabalhadora. A junta militar hete- 
rogênea era composta de representantes de três grupos, inclusive um "grupo pátrio 
tico e radical" liderado pelo Gen Juan Velasco Alvarado. A junta reflete os inte 
resses de "graftdes setores, genuinamente democráticos, progressistas e revolucio- 
nários" da população peruana. Os comentários de Árias refletem a afirmação ante- 
rior de Ortega, durante o debate, de que no "atual momento de transição do capita 
lismo para o socialismo, todas as nações latino-americanas sao,em certo sentido,so 
cialistas". 

Concordou—se, na reunião, em que a classe trabalhadora era uma força cada vez 
mais importante em muitos países e que devia ser incorporada aos movimentos revolu 
cionarios. No Chile,a tradição de unidade sindical e a central sindical única, 
disse Millas, foram fatores de coesão. Cohen afirmou que, na Argentina, a classe 
trabalhadora estava tornando-se cada vez mais unificada. Mencionou o "Encontro 
dos Argentinos" realizado a 20 Nov 70, para o qual foi convidada uma delegação da 
CUTCh, como uma tentativa de unificar as forças esquerdistas (0 PCA dominou am- 
plamente a reunião, a que os Peronistas nao quiseram comparecer). Na reunião foi 
criado o "Movimiento dei Encuentro de los Argentinos", descrito por Cohen como um 
movimento publico, do qual a classe trabalhadora era a força mais dinâmica. Cai— 
cedo disse que o proletariado colombiano ainda nao tinha unidade, nem consciência 
polxtica, mas que não havia outra força genuinamente revolucionaria no pais. No 
Peru, a "Confederação de Trabalhadores Aprista — CT P" estava declinando, segun- 
do Árias, enquanto a Confederação Geral dos Trabalhadores, dominada pelos comunis 
tas, tinha o maior numero de membros — mais de 350.000 — e estava''ganhando pres 
tigic". Na Venezuela, o PCV estava tentando vencer a desunião organizacional do 
movimento sindical. Era Mar 71» a Central Única de Trabalhadores Venezuelanos — 
CUTV, dominada pelos comunistas, dividiu-se em conseqüência de dissenaoes no PCV, 
entre a Velha Guarda e os "liberais" rebeldes. 

A proporção de trabalhadores em alguns partidos comunistas da America Latina 
era alta (73 por cento no Uruguai, 70 por cento no Chile e 63 por cento na Argen- 
tina); mas Millas afirmou que o processo revolucionário,no Chile,seria imprová- 
vel sem a participação comunista. 0 PCCh, disse, jamais fez concessões a dois 
clássicos pecados; oportunismo e dogmatismo sectário. 0 PCCh sempre formara com 
o Partido Comunista Soviético — PCUSj e foi respeitado por seus aliados por sua 
lealdade aos conceitos do marxis.uo-leninismo e do intemacionalismo proletário (l). 

0 exemplo do Chile, concordou—se no encontro, estava influenciando movimen- 
tos era outros países. Ortega disse que, na Venezuela, as "forças democráticas" 
haviam objetado outrora a participação comunista numa frente política ampla, mas 
que agora estavam oferecendo cooperação (Ate Mar 69, o PCV era ilegal e alianças 
anteriores de* força;; esquerdistas teriam relutado era fazer o partido participar 
de uma frente eleitoral). 0 PCV poderá ter "cometido erros no passado',' mas con- 
quistou "maravilhosas" vitorias, inclusive a expulsão de Petkoff e Marquez. 

Concordou-se, também na reunião, era que ?. luta de massa liderada pela classe 
trabalhadora e sua vanguarda, o Partido Comunista, poderia determinar a queda do 
imperialismo e das oligarquias locais. A teoria cubana da revolução relega o Par 
tido a posição secundária, atras dfi va-nguarda armada revolucionaria. A "World Mar 
xist Review" apoiou Millas, que "notara corretamente" que a vanguarda revoluciona 
ria dependia inteiramente do apoio da massa para alcançar o poder. Pequenos gru- 
pos eram facilmente divididos e destruídos pelo inimigo. Portanto, o alvo princi^ 
pai,no continente,era conquistar as massas, forjar a união entre a classe traba— 

(l) Era outras palavras, um fiel servo as ordens de Moscou. 
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lhadora e o povo, e conquistar a adesão dos agricultores e da "pequena burguesia" 
urbana. Os comunistas estavam proiitos para cooperar com os socialistas e os soei 
ai—democratas e outras organizações polxticas. 

No Chile, a aliança entre os comunistas e os socialistas nao foi fácil de con 
solidar, segundo Millas, mas sem essa união nao teria havido governo de Unidade 
Popular, As alianças entre camponeses e trabalhadores eram, também, muito impor- 
tantes. Na reunião,observou-se que alguns governos "burgueses" haviam lançado pro 
gramas de reforma agraria. Caicedo afirmou que o programa colombiano nao surtiu 
efeito, porque, "sendo a burguesia dependente do imperialismo e dos latifundia— 
rios, nao pode resolver o problema agrário". Em outros países, camponeses e tra- 
balhadores fundaram organizações, como a Liga dos Produtores Rurais Unidos, ou re 
solveram seus problemas mediante a invasão de propriedades, que so dao resultado 
quando realizadas em contato direto com o movimento da classe trabalhadora (refe- 
rencia as invasões de terras no Chile,que causaram certas dificuldades ao gover- 
no). 

A discussão fiaal, depois de ataques ao reformismo burguês, concentrou—se na 
condenação das táticas de guerrilhas. Paiva atacou o conceito de luta armada, mes 
mo no caso brasileiro, como único meio de alcançar o poder. Árias disse que os 
proponentes da luta armada nao apenas superestimavam o potencial revolucionário 
dos camponeses e interpretavam mal a experiência cubana, mas também ignoravam a 
variedade de condições existentes em cada Nação. Disse ele que o "profundo pro— 
cesso revolucionário" por que estavam passando o Peru e o Chile tinha,ate agora,se 
guido um modelo pacifico. Eram necessárias formas diferentes de luta: o processo 
revolucionário podia seguir e seguia um caminho diferente daquele proposto pelos 
que advogavam a guerra de guerrilhas. * (LAT, Out 70 

•ü- -ü- *• 

b. GUERRILHA, TERRORISMO E SUBVERSÃO 

l) Na Argentina 

a) Manifestação Contra a Existência de Presos Políticos: Terroristas Assassinam 
Policiais eiv. Represália a Medidas do •Governo; Estudantes Promovem Distúrbios 
e Conflitos com a Policia;  "CGT" Organiza Greve Geral de Protesto 

* Dois policiais argentinos foram metralhados na madrugada do dia 01 Out, ao 
esgotar—se o prazo dado por terroristas para que as autoridades devolvessem o es- 
tudante Luis Pvijals, supostamente capturado por policiais, sob a suspeita de par- 

ticipação em assaltos armados contra quartéis. 

0 "Exército Revolucionário do Povo — ERP" havia prometido eliminar o pri- 
meiro policial que fosse encontrado na rua após a meia-noite de 30 Set 71> se Pu- 
jals não reaparecesse. A policia desmentiu que o tivesse detido, isentando-se de 
qualquer responsabilidade no seu desaparecimento. 

Os dois policiais foram executados quando se encontravam numa esquina do cen 
tro de Rosário, em ronda noturna. Os autores dos disparos viajavam num carro par 
ticular, que partiu em disparada tão logo os dois agentes tombaram mortos. * (JB, 

02 Out 71) 

■jf- * -Jí 

* Mil e quinhentos estudantes universitários provocaram,na noite de le Out 
71, graves distúrbios ao se chocarem violentamente com a policia,,>em pleno centro 

de Buenos Aires. 
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Os incidentes ocorreram nas proximidades das Faculdades de Ciências Econômi- 
cas e de Medicina, quando os estudantes reclamavam a libertação de vários presos 
políticos e aludiram ao desaparecimento do estudante Luis Pujals que, segundo de- 

nuncias de familiares, foi detido ha mais de uma semana por uma caravana polici- 
ai. ' 

Ao passarem por diversas ruas, grupos de jovens, que se mostraram agressi— 
vos,lançaram mais de uma dúzia de bombas incendiarias contra varias agencias cie 
automóveis, provocando princípios de incêndios que danificaram as instalações e 
vários automóveis que estavam no interior das lojas. * (ESP, 03 Out 7l) 

* Cerca de 250 estudantes da Universidade de La Plata passaram a noite do dia 
15 Out na prisão, depois de uma batalha com os agentes de segurança, que causou 10 
feridos de cada lado e um enérgico protesto do Reitor e do corpo docente contra a 
violenta repressão policial. 

0 conflito foi iniciado ao anoitecer daquele dia, quando uma patrulha atacou 
um grupo de jovens que bloqueava as ruas centrais da cidade, pedindo aos automobi 
listas contribuições para a defesa de presos políticos. * (JB, 16 Out 7l) 

* Uma greve creral paralisou, no dia 22 Out 71 > durante 14 horas, a Província 
de Cordoba. 0 movimento foi organizado pela "Confederação Geral do Trabalho',' pa- 
ra apoiar as reivindicações dos funcionários públicos e exigir a libertação dos 
presos políticos. * (ESP, 23 Out 7l) 

b) Atentados Terroristas Destroem Clubes e Restaurantes 

* Uma onda de atentados terroristas contra clubes e restaurantes de luxo vem 
desenvolvendo-se na Argentina, com a destruição de vários edifícios em Butenos Ai- 
res, Tucuman e Cordoba. 

Na madrugada de 19 Out 71» três indivíduos — um deles usando uniforme de po 
imobilizaram os três guardas-notumos no Country Clube de Cordoba. Após 

instalaram cargas de dinamite que destruíram o edifício, os terroristas fugiram 

nos automóveis que os aguardavam. \ 

Em San Miguel de Tucuman, um comando da organização "Montoneros", que se in- 
titula "peronista e crista", dinamitou a sede um clube de golfe, situado a 12 qui- 
lômetros da cidade. 

No dia 17 Out 71» cinco luxuosos restaurantes de Buenos Aires foram atacados 
com bombas. * (FSF, 20 Out 71) ' 

*• *• *• 

2) Na Bolívia 

a) Órgãos de Segurança Resgatam Seqtiestr,ado do Poder de Guerrilheiros 

* 0 Ministério do Interior da Bolívia divulgou uma nota anunciando a liberta 
ção do Jorge Asbun, 26 anos, filho do proprietário da empresa "Textiles Associa- 
dos S. A. Texas", que teria sido seqüestrado no dia 02 Out 71> por possíveis ele- 
mentos do "Exercito de Libertação Nacional — E L N". 

Segundo a nota, a libertação foi obtida por intermédio dos organismos de se- 
gurança do Estado, sem que os familiares de Asbun ou as autoridades cedessem as 
exigências de USS 110 mil em troca de seu resgate. * (JB, 05 Out 71) 

■«• •» * 

licia 
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b) "Operação Limpeza" Efetuada Pelas FF AA Objetiva Exterminar Definitivamente 
o Movimento Guerrilheiro na Bolívia - Guerrilheiros Brasileiros e Chilenos 
Mortos em Luta Contra as Forças Legais - Reduto do "ELN" é Desmantelado,Sen- 
do Apreendidos Material e Planos da Subversão 

■* 0 Governo da Bolivia confirmou que quatro brasileiros e dois chilenos foram 
mortos durante um combate entre tropas especiais e guerrilheiros. Os informantes 
declararam que o combate ocorreu na manhã do dia 18 Out 71, num local ao norte de 
Rio Grande, cidade da área escolhida por Ernesto Guevara para sua frustrada ofen- 
siva guerrilheira de I967. 

0 Ministro do Interior declarou que "os invasores castro-comunistas estão em 
fuga por toda a selva". 

Tudo indica que, ate a queda do governo esquerdista do Gen.ral Juan José Tor 
res, de 50 a 70 estrangeiros se infiltraram na Bolivia, para engrossar as filei- 
ras da guerrilha. 

De acordo com fontes militares, morreram no combate os chilenos Hector Elez 
e Walter Luezen e os brasileiros Gotaldo Ferreira, Luciano Preta, Eudicio Pinhei- 
ro Vaquei e Francisco das Chagas Filho. 

As Forças Armadas iniciaram a "operação limpeza" depois do movimento que der 
rubou o governo de Torres. A operação abrange todo o país e o objetivo é "exter- 
minar definitivamente" os guerrilheiros. 

A diligencia esta sendo executada com maior intensidade nas regiões selva- 
gens do oriente e noroeste da Bolivia, onde se presume que ainda existam grupos 
guerrilheiros pertencentes ao "Exército de Libertação Nacional - ELN",  fundado 
por Guevara, e da "União de Camponeses Pobres - U C A P 0", de tendência maoista.* 
(FSP, 23 Out 71) 

* 0 Exercito boliviano desmantelou, no dia 29 Out 71j mais um reduto do cha- 
mado "Exercito de Libertação Nacional - ELN", detendo vários de seus membros.  A 
informação foi divulgada pelo Ministro do Interior, Coronel Andres Selich, que ex 
pos em publico as armas e documentos apreendidos no esconderijo que a organização 
mantinha no bairro de Alto Obrajes, na capital boliviana. 

Entre o material apreendido, havia armas, bombas de diversos tipos,  unifor- 
mes verde-oliva, barracas, medicamentos e planos de ação dos terroristas. 0 Minis 
tro negou-se a revelar o numero e os nomes das pessoas detidas,  limitando-se a 
afirmar que "com suas confissões, o governo poderá desmontar a rede terrorista or 
ganizada pelos extremistas de esquerda". *  (ESP, 31 Out 71) 

•«■ ■* •«■ 

c) "C0SM0NAL" Divulga Plano Subversivo Que Visava a Eliminação da Cúpula Gover- 
namental e a Proclamaçao da "Republica Socialista Boliviana" 

* A existência de um plano subversivo, que previa o assassinio do Presidente 
Hugo Banzer Suarez e de mais de 1.600 oficiais das Forças Armadas, foi descoberto 
na Bolivia e a policia sabe que seus autores sao extremistas de tendência trots- 
kista e maoista. A informação foi divulgada, em Buenos Aires, por Luis Angel Dra 
gani, presidente da "Comissão de Solidariedade com os Movimentos Nacionalistas da 
América Latina - C0SM0NAL". 

Angel Dragani afirmou que o plano deveria ser executado no fim de Out ou no 
inicio de Nov 71» visando a atingir os seguintes objetivos: eliminação de mais de 
1.600 oficiais das Forças Armadas;  assassinio do Coronel Banzer;  assassinio de 
Victor Paz Estensoro, lider do Movimento Nacionalista Revolucionário, e de Mario 
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Gutierrez, chefe da Falange Socialista Boliviana; eliminação de 300 civis quali- 
ficados de reacionários; proclamação da República Socialista Boliviana e elimina 
ção dç vários membros do clero e' jornalistas considerados democratas. * (ESP, 24 
Out 71) 

* * * 

d) Juan Lechin, Lider Subversivo Refugiado no Peru, e Detido e Ameaçado de Ex- 
pulsão 

* Juan Lechin, o líder sindical boliviano que se refugiou no Peru, foi deti- 
do e esta sob ameaça de expulsão, 

Lechin entrou no Peru depois de ter fugido de sua casa em La Paz, ao que se 
diz oculto no interior de um ataúde. (l ) 

Havia ordem de detenção contra ele e contra outros membros da Corporação Ope 
raria Boliviana, da qual Lechin e secretario-gerkl; também havia presidido a As- 
sembléia Popular boliviana, no gtovêmo Torres, (2) 

Acreditava-se que TLechin houvesse recebido garantias de que sua situação se- 
ria legalizada e que lhe seria outorgado asilo político no Peru, 

Fala-se agora que o Ixder operário boliviano será embarcado num avião que o 
levara a Venezuela, paxs no Qual residiu anteriormente, e que certa vez lhe deu 

passaporte especial, * (FSP, 11 Out 71) '    • um 

/ 
*•■«••» 

3) No Brasil 

a)jSubversivos, Brasileiros Tem Seus Documentos de Identificarão Confeccionados 
no Chile, 

* Elementos brasileiros, asilados no Chile, vem colaborando com os subversi- 
vos do Brasil, na confecção de documentos falsos, Para tal, basta que estes últi 
mos enviem para o Chile a chapa negativa de suas fotografias, devendo ter o cuida 
do de mudar, no que for possível, seus traços fisionômicos, 

0 intercâmbio entre os dois países e feito através de emissários, que sao 
substituídos em cada missão. 

Algumas vezes, as mensagens trocadas sao codificadas, e os emissários não se 
guem diretamente de um pais para o outro, por motivo de segurança, *  (PRG 23431/ 

71) 
*• ■» * 

4) No Chile 

a) "Movimento Camponês Revolucionário — MCR" Promove Distúrbios e Exige Que o 
Governo Exproprie Terras Para Distribuição Entre Camponeses 

* 0 "Movimento Camponês Revolucionário — MCR" exigiu que o Governo expro- 
prie o latifúndio "Chesque", na Província de Cautin, onde ocorreu um tiroteio no 
dia 23 Out 71» em que foi morto um camponês e outros ficaram feridos. 0 "MCR", 
dirigido por marxistas, quer a prisão do proprietário da fazenda e a distribuição 
de suas terras entre os camponeses. * (GL, 27 Out 71) 

3£F A :\    ■....>•-'- 
■«•*■*■ 

:";..: ;  .• ) ;l.Ni._ ■ " ' '.   ^ 

b)  Favelados  Lutam com a Polícia nas  Ruas  de Sfoy^i&go — Cobravani ''-'do "Governo 

(1) Este  e um exemplo marcante da  "coragem revolij-eionãri-a' 
(2) Vide CI-SI,   Jun 71,   Pg  10.2 e  Jul 71,  pg 10., 
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Popular" o Pagamento da Promessa Socialista de Construção de Residências 

* Um violento conflito em frente ao Palácio do Governo,entre 2 mil moradores 
de um bairro popular e a policia,terminou com a prisão de 20 manifestantes e vá — 
rias pessoas feridas, inclusive um oficial da polícia,atingido gravemente na cabe 
ça. 

Os manifestantes atacaram os policiais com pedaços de pau, pedras e outros 
objetos, sendo contidos, após 20 minutos de luta, por bombas de gás lacrimogêneo. 
Sao moradores do"Acampamento Nova Havana"e protestavam contra negativa da Tesoura 
ria Geral de libertar verbas para a construção de suas residências. 

Carregando retratos de Ernesto "Che" Guevara, os manifestantes pretendiam in 
vadir os escritórios da Tesouraria Geral, que e um organismo autônomo. 0"Acampa- 
mento Nova Havana"e formado por casas de emergência — espécie de favela — em um 
bairro afastado da Zona Sul de Santiago. 

Parte dos manifestantes tentou refugiar-se nos edifícios vizinhos, quando os 
policiais revidaram com bombas de gas lacrimogêneo.* (JB, 15 Out 7l) 

•M- ■«• ■}(• 

5) Na Colômbia 

a) Militar Que Havia Chefiado Operação Antiguerrilha,Na Qual Morreu o Padre Ca- 
milo Torres,e Alvo de Atentado Pelo "E L N" — Governo Inicia Estudo de Medi- 
das Destinadas a Combater o Terrorismo — Origem do "E L N" e da "PARC" 

* 0 Alto Comando das Forças Armadas colombianas e o Governo do Presidente Mi 
sael Pastrana Borrero iniciaram o estudo de medidas conjuntas, destinadas a comba- 
ter a atividade de grupos terroristas que, na manhã do dia 07 Out 71, promoveram 
um atentado contra o Comandante da Escola Militar, Brigadeiro-General Álvaro Va- 
lencia Tovar. 

Os autores dos disparos permanecem sem identificação, uma vez que a policia 
nao dispõe de testemunhas. 0 motorista do Gen Álvaro Valenciano Tovar ficou feri 
do com gravidade. Os disparos foram feitos de um veiculo em movimento, que desa- 
pareceu após o ataque, juntamente com um outro carro que lhe dava cobertura. Mi- 
nutos após a consumação do atentado, a Agencia "United Press International" rece- 
beu um telefonema anônimo,no qual um homem anunciou que o "Exercito de Libertação 
Nacional — E L N" acabara de "justiçar*1 o Comandante da Escola Militar. Este grupo 

esquerdista foi muito ativo nas guerrilhas deflagradas entre 1965 e 1967, mas pos 
teriormente reduziu suas ações. 

0 militar ferido ocupou, em duas oportunidades, o Comando da V Brigada do 
Exercito colombiano, quando essa Unidade esteve envolvida nas operações antiguer— 
rilhas, deflagradas entre 1965 e 1969> contra grupos guerrilheiros que operavam no 
norte do Pais. Em 1969, Tovar determinou a operação de busca que acabou resultan 
do na morte do padre Camilo Torres, então membro do "ELN". 

0 atentado ao General Álvaro Valencia Tovar e os recentes choques entre tro- 
pas do Exercite e terroristas no Departamento de Tolima, no centro da Colômbia (l) 
provocaram o ressurgimento do problema da violência que, neste país, mais do que 
em qualquer outro da America Latina, e uma preocupação nacional desde 1948. 

0 "ELN", ao lado das "Forças Armadas Revolucionárias Colombianas—"FARC", 
grupo terrorista orientado pelo Partido Comunista (de tendência pro — soviética), 
sofreu duras perdas entre 1967 e 1969, tornando—se praticamente inativo a partir 

(l)  Vide CI-SI,   Set 71,   pg 9.12. 
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de então, quando o Governo colombiano anunciou a derrota final das guerrilhas (l). 

Os dois grupos terroristas surgiram entre 1965 e 196?> contando com indiví- 
duos que, em sua maioria, haviam participado da guerra civil de 1948-52, e da fra 
cassada tentativa de formação de republicas independentes em Marquetália e El Pa- 
to, entre 1953-55. 

0 "ELN" e dirigido por Fábio Vasquez Castano, um ex-estudante de Belas - Ar- 
tes, que aderiu a guerrilha em 1966, enquanto as "PARC" são orientadas pelo ex- 
trabalhador rural Manuel Marulanda, "Tiro Fijo", que foi um dos organizadores da 
republica de Marquetália. * (JB, 08 Out 7l) 

*  * 

* A Radio Havana acusou o Governo do Presidente Misael Pastrana Borrero de 
ter transformado a Colômbia num "pais em guerra, para reprimir as atividades das 
forças progressistas e manter as injustiças existentes em todos os setores". 

Na sua transmissão do dia 12 Outfylj a noite, a radio afirmou que "milhares 
de pessoas ja foram detidas por soldados e policiais que executam uma vasta opera 
çao contra as organizações progressistas e de esquerda. * (ESP, 14 Out 71) 

* •«■ * 

b) Extremistas das Universidades Colombianas Recebem Garantia de Bolsas de Es- 
tudo da Alemanha Oriental 

* 0 Governo colombiano iniciou investigações para determinar os motivos que 
levam a Alemanha Oriental a oferecer bolsas de estudo aos estudantes extremistas 
que sao expulsos das universidades colombianas. 

As investigações foram ordenadas pelo Governo, depois da prisão do líder es 
tudantil Marcelo Torres e outros universitários, responsáveis pelas desordens ocor 
ridas nos últimos dias em Bogotá. Em poder desses agitadores foram encontrados 
documentos garantindo aos estudantes expulsos a continuação dos estudos na Alemã 

nha Oriental. * (ESP, 14 Out 7l) 

* * ■» 

c) "Confederação dos Trabalhadores da Colômbia" Solicita, ao Governo,Rompimen- 
to de Relações Com a União Soviética: "A I.lissao dos Diplomatas Russos no 
Pais e Alentar a Subversão, a Espionagcin, ?. Dissolução e a Violência" 

* José Mercado, presidente da Confederação dor, Trabalhadores da Colômbia pe 

diu ao presidente Misael Pastrana Borrero que rompa relações com a União Sovieti_ 
ca, alegando que "a missão dos diplomatas russos no pais e alentar a subversão, 
a espionagem, a dissolução e a violência". 

Mercado alega também que, desde que a Colômbia reatou relações diplomáticas 
com a União Soviética, aumentou consideravelmente, no pais, o numero de atenta — 
dos terroristas, de manifestações de violência e de contestação subversiva. * 
(ESP, 21 Out 71) 

* * •» 

d) Guerrilheiros Ocupam Área de Empresa Petrolífera e Incendeiam Helicóptero 

* Guerrilheiros comunistas ocuparam uma área de prospecçao da companhia de 
petróleo "Texaco" em Caceres, 200 quilômetros ao norte de Bogotá, « incendiaram 
um helicóptero da empresa.  0 incidente ocorreu no dia 20 Out 71 e os guerrilhei 

(l)  Vide CI-SI,   Jun 71,   pg 9.9. 
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ros se retiraram depois de ameaçar os tecniCTS aorte-americanos e mesmo operários 
da empresa. *   (ESP, 23 Out 7l) 

*  * * 

e) Câmara dos Deputados da Colômbia Convida Delegarão Norte-Coreana Para Visitar 
o Pais 

* 0 Governo da Coréia do Norte aceitou o convite,formulado pela gamara  dos 
Deputados da Colômbia,para que uma delegação norte-coreana visite Bogotá e outras 

^cidades, como parte de um programa de aproximação entre os dois países. 

0 convite foi formulado pelo Deputado colombiano Gilberto Salazar Rodriguez, 
que recentemente esteve em Piongiang, chefiando uma delegação de parlamentares de 
seu pais.  Os deputados colombianos regressaram ha pouco da Coréia do Norte. * 
(JB, 26 Set 71) 

te: 
Db CI-SI, Jun 71, pa£ina 4.10 — A Exportação de Guerrilha Pela Coréia do Nor 

... convidam funcionários de altos cargos e pessoas importantes a visitar 
a Coréia do Norte, tratando da melhor maneira possível os visitantes, ... 

- enviara, ao estrangeiro, uma "missão exploradora", sob o disfarce de equipe 
desportiva, missão cultural, comercial ou de boa vontade; (l) 

- criam "associações de amizade" e estendem suas comunicações a todo o pazs 
(nesta fase, dao inicio ao trabalho doutrinário). * 

* * » 

6) Em El Salvador — "Corpo da Paz" Sofre Atentado a Bomba — Terroristas Per- 
tencentes a Linha Castrista 

* Duas bombas de fabrieí^ao çwdwnentar — uma das quais explodiu 'sem causar 
danos — foram deixadas numa casa de San Salvador em que residem membros do "Cor- 
po da Paz" dos Estados Unidos. 

Um dos norte-americanos suspeitou de uma das bombas, e lançou-a pela janela, 
provocando a explosão. Técnicos da polícia disseram que a segunda ■ Zo detonou, 
porque seu pavio apagou antes de entrar em contato com a pólvora. Na parede do 
prédio, do lado de fora, os terroristas escreveram grotescamente o nome de "Che" 
Guevara. * (JB, 10 Out 7l) 

■**■*■ 

7) No Mexi co 

a) "Centro de Ação Revolucionária Armada — CARA"; Novo Grupo Terrorista Li- 

gado a F U Z — "Operação Carlos Lamarca" Exige 3 Milhões de Pesos Para Não 
Dinamitar Instalações Petrolíferas "Em Algum Ponto do País" 

* Dez membros de um grupo subversivo chamado "Centro de Ação Revolucionaria 
Armada — CARA, implicados numa serie de assaltos, foram detidos na Cidade do 
México. 

(1) No mes de Jun 71j uma delegação de jornalistas norte-coreanos ^que percorreu 
alguns países da America Latina e que tencionava visitar a Colômbia, teve suas 
pretensões negadas pelas autoridades locais.  Vide CI-SI, Ago 71, pg 9.6. 
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A Procuradoria (Ministério de Justiça) informou que os presos, autores de uml 
grande numero de delitos, pertencem a um novo movimento clandestino, apenas revela 
do no dia 19 Out 71> por ocasião de uma ameaça de explodir as refinarias de petro 
leo das cidades de Poza Rica, Salamanca e Reinosa, 

Um comunicado da policia diz que os detidos confessaram ter estreitas liga — 
çoes com uma organização de maior força, denominada "Frente Ampla Revolucionaria — 
FAR", à qual pertence também a "Frente Urbana Zapatista — FUZ", 

A Procuradoria declarou que a "CARA" é liderada por Sérgio Mario Romero Ra 
mirez, de 27 amos, engenheiro químico e professor de uma escola preparatória par- 
ticular. 

Segundo a Procuradoria, Romero Ramirez declarou que estabeleceu contato com 
a "FUZ" desde abril deste ano e que recebeu dinheiro dessa organização, 

A ameaça as instalações petrolíferas de Reynosa, Poza Rica e Salamanca foi 
feita na terça-feira, 19 Out 71. * A "CARA" enviou cartas às autoridades de Po 
za Rica anunciando que faria explodir algumas instalações petrolíferas "em algum 
ponto do pais" se nao recebesse três railbões de pesos. 

A soma nao foi entregue e nao ocorreu qualquer explosão. 

Segundo a policia, Romero Ramirez declarou que a operação foi denominada "Car 
los Lamarca" e que o objetivo era criar confusão entre os setores sociais", 

A Procuradoria declarou que a policia confiscou automóveis, armas de alto po 
der, munições, um mimeografo, um radio de ondas curtas e outros objetos,nos locais 
onde prendeu os dez. indivíduos, * (FSP, 24 Out 71) 

* # * 

b) "Frente Urbana Zapatista — FUZ" Recebe Resgate e Liberta Seqüestrado (l) — 
Comunicado dos Terroristas Ameaçava Matar Seqüestrado Caso Nao Fossem Aten- 
didas Suas Exigências 

* A organização terrorista "Frente Urbana Zapatista — FUZ" responsabili- 
zou-se pelo seqüestro do industrial Júlio Hirscheld Almada, libertado no dia 29 
Set 71> após o pagamento de um resgate avaliado em 3 milhões de pesos mexicanos 
(C4 1.300 mil). 

Júlio Hirscheld Saenz, filho do industrial seqüestrado, mostrou a imprensa 
os bilhetes deixados pelos terroristas. Um deles dizia: "comunicamos que o senhor 
Júlio Hirscheld Almada foi detido por elementos da^Frente Urbana Zapatista?l (or- 
ganização revolucionaria armada)". 

0 outro bilhete dizia: "os revolucionários tem palavra (2). Se vocês cumpri 
rem com o exigido por nos, o senhor Hirscheld será posto em liberdade; caso con- 
trario, será executado imediatamente. Frente Urbana Zapatista, Comando 2 de Outu- 
bro.  Operação Vietnam Heróico". * (JB, 02 Out 7l) 

«• ■» * 

8) No Peru 

a) Grupo de Estudantes Promove Comemorações do 22^ Aniversário da Revolução Co- 
mt-nista Chinesa 

(1) Vide CI-SI, Set 71, página 9.14 
(2) Esta "palavra", que os terroristas buscam valorizar, nada representa, já que ex 

pressa no anonimato e marcada pela covardia da pratica do ato de seqüestro. 
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* Em manifestação sem precendentes no Peru, um grupo de estudantes hasteou a 
bandeira da Cfeina Popular no mastro principal da Universidade Nacional de Sao Mar 
cos, em Lima, festejando o 229 aniversário da Revolução de Mao Tsé-Tung. * (JB, 

04 Out 71) 

* * * 

9) No Uruguai 

a) Comando Tupamaro Rouba, de um Hospital, Grande Quantidade de Material Cirur- 

• 

* Fontes policiais de Montevidéu informaram que cinco homens e três mulheres, 
armados de metralhadoras, invadiram, na noite do dia 02 Out 71, o sanatório para 
trabalhadores de ônibus, levando material usável em qualquer tipo de operação, no 

valor estimado de cinco milhões de pesos uruguaios. 

Observadores acham que o material roubado será utilizado pelos tupamaros pa- 
ra operar e medicar os seus camaradas feridos nos últimos choques com a policia.* 

(GL, 04 Out 71) 

b) Intensificado o Combate ao Terrorismo: — Militares em Missão de Segurança 
Receberam Autorização de Abrir Fogo, Sem Advertência Previa, Contra Quem De- 
sobedecer as suas Ordens — Policia Descobre Arsenal Clandestino 

Terroristas 

Prende 

* Os militares uruguaios em missão de segurança receberam autorização de a-| 
brir fogo, sem advertência prévia, contra quem desobedecer as suas ordens, "seja 
qual for a hierarquia militar ou civil dos infratores", advertiram as Forças Armaj 

das em nota oficial. 

A nota exorta a população a colaborar nas missões de controle e vigilância 
realizadas pelas Forças Armadas uruguaias desde que assumiram o comando da luta 
contra os tupamaros, em Set 71, por decisão do Presidente da Republica. 

0 comunicado de três pontos diz que "os sentinelas e demais militares em misl 
soes de segurança se ajustam rigidamente ao estabelecido no Código Militar,o qual 
dispõe que deverão fazer uso de suas armas ante qualquer tentativa de violação da 
ordem, sem nenhuma outra consideração que não seja o cumprimento das ordens rece- 

bidas". 

Adverte ainda que os inconvenientes que possam causar os controles realiza-1 
dos "afetam a totalidade dos habitantes do país, estando submetidos a eles todos| 

os civis e militares." * (JB, 06 Out 71) 

■*A polícia uruguaia anunciou a-«<le»coberta de um arsenal clandestino dos tupal 
maros, no interior do qual foi encontrada uma verdadeira linha de montagem de ba-[ 
zucas, granadas e outras armas portáteis utilizadas pelos terroristas em seus atai 

quês mais recentes. 

0 arsenal estava montado nos fundos de uma oficina mecânica, na qual foram enl 
centrados ainda dois tornos mecânicos de alta precisão, cascos de granada, detonai 
dores, percursores, tubos de ferro e ura razoável estoque de alumínio, aço e cobre.T 
Quatro homens e uma mulher foram detidos na oportunidade e estão sendo interroga-| 

dos pela polícia. * (JB, 02 Out 7l) 

■«• * * 

c)  Seqüestrado  é Posto  em  Liberdade Pelos Tupamaros 
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* O industrial Luis Femandez Liado f foi libertado no dia 08 Out 71» após per 

manecer ^1 dias em poder dos terroristas. 

Liado, de 54 anos, possui um frigorífico e tem importantes interesses numa fa 
brica de pncunaticos uruguaia. Foi seqüestrado por um comando do Movimento de Re 
sistencia, ala anarquista dos tupamaros. * (JB, 10 Out 71) 

■* * * 

d) 8 de Outubro^ Morte de "Che" Guevara — Universitários Esquerdistas Promovem 
Manifestações, Reprimidas Pelo Governo, Em Homenagem a "Che" Guevara e a Tu- 
pamaros Mortos na Cidade de Pando — "Comando Pando 8 de Outubro" Rouba Avi- 
ão E Lança Panfleto Subversivo Sobre a Capital Uruguaia 

* Forças do Exercito e da Policia reprimiram violentamente uma manifestação 
estudantil na Universidade Federal de Montevidéu, em homenagem ao quarto aniversa 
rio da morte de Ernesto "Che" Guevara, e aos três tupamaros abatidos ha dois anos, 
durante a ocupação da cidade de Pando pelos terroristas. I 

A "Federação de Estudantes Universitários do Uruguai — FEUU", controlada 
pelos esquerdistas, havia anunciado a concentração na Universidade, para homenage 
ar o líder guerrilheiro "Che" Guevara (morto na Bolivia a 8 de outubro de 1967)» 
e Ricardo Zabalza, Jorge Salermo e Alfredo Cutelli, tupamaros mortos em Pando pe- 

las forças do Governo, em 1969» 

Pela manha, o Ministério do Interior lançara uma ordem proibindo a manifesta 
çao, porem os estudantes nao tomaram con hecimento do fato. Em frente a Universi 
dade, colocaram grandes retratos dos três tupamaros e de Guevara. Outros cartazes 
do Movimento Revolucionário Oriental, grupo de extrema esquerda, tombem menciona- 
va "Che", afirmando: "Prosseguiremos teu exemplo de libertação". * (JB, 090u%7l) 

* Terroristas tupamaros apoderaram-se de um avião e lançaram uma chuva de pan 
fletos sobre Montevidéu, prometendo continuar a luta contra o Governo do Presiden 
te Jorge Pacheco Areco. 

Em operação sem precedentes, os tupamaros roubaram o aparelho do aerodromo de 
Angel Adami, na capital. Sobrevoaram diferentes áreas de Montevidéu, difundindo 
um comunicado em que recordam a ocupação da cidade de Pando por suas forças, ha 
dois anos. 

"Ontem, 8 de outubro de 1969, um comando do Movimento de Libertação Nacional 
(tupamaros) ocupou a cidade de Pando. Um novo poder se opunha ao poder da oligar 
quia e travava a sua primeira grande batalha. 

Hoje, 8 de outubro de 1971, alguns dos que deram as ordens para assassinar mi^ 
litantes revolucionários cairam justiçados ou estão no cárcere do povo. 

Os que naquela oportunidade foram presos e torturados, voltaram a seus pos- 
tos de luta. Pelos tombados, pelos torturados, pelos oprimidos, pelos deserdados 
de pao e terra, a luta continuara. 

Comando Pando 8 de Outubro. Movimento de Libertação Nacional (Tupamaros)." 

(JB, 09 Out 71) | 

e) Jornalista Seqüestrado Por Terroristas e Posto Em Liberdade 

* 0 jornalista de "El Dia1,1 José Pereyra Gonzalez, seqüestrado no dir ^ ^ 
71, foi libertado na noite de 27 Out 71, informou um porta-voz do jornal.  Perey- 
ra foi seqüestrado por elementos da "Organização Popular Revolucionaria - OPR-33"• 

(JB, 29 Out 71) * * * 

RESERVADO I 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



OUT 71 CI-SI RESERVADO 9,14 

f) Uruguai Pede, na ONU, Ação Antiterror 

* A delegação uruguaia propôs, dia 20 Out 71> nas Nações Unidas, a conclusão 

de um acordo que defina como crimes comuns o seqüestro e o assassinio de diploma- 
tas, e permita a extradição de terroristas que procurem asilo político em outros 

países. 

0 representante do Uruguai na Comissão Legal da Assembleia-Geral da ONU, Edi- 
son Gonzalez Lapeyre, insistiu em que se recomende a Comissão de Direito Interna- 
cional a elaboração de uma minuta de Convenção sobre delitos contra diplomatas. 
"Se não fizermos algo, haverá outros seqílestros", declarou o diplomata. 

De acordo com á sugestão uruguaia, serão considerados crimes comuns "o assas 
sinio e outras ofensas contra a integridade física ou moral de agentes consulares 
e diplomatas; funcionários públicos internacionais e outrr.fe pessoas as quais o Es 
tado e obrigado, de acordo com o direito internacional vigente, a dar proteção.es 

pecial". * (JB, 21 Out 7l) 

# * « 

10) Na Venezuela 

a) Subversivos Vestidos Com Uniformes do Exercito Efetuam Seqüestro 

* Soldados venezuelanos bombardearam, no dia 27 Out 71» & zona montanhosa do 

Estado de Lara, tentando eliminar os comandos subversivos que, na véspera, puseram 
em liberdade o fazendeiro Javier Mogollon em troca de 65 mil bolívares (Cr$ 82,5 

mil). 

Mogollon, proprietário da Fazenda Cano Rico, foi seqüestrado por varias pes- 
soas uniformizadas e armadas,que se fizeram passar por membros do Exercito. Em 
seu cativeiro,foi obrigado a ler obras de Lenine e a escrever para seus familia- 

res, solicitando o dinheiro. * (JB, 28 Out 7l) 

* a- ■* 

b) Intelectuais São Denunciados Pelo Governo Por Tentarem "Despertar o Ódio Nas 

Forças Armadas, Para Que Subvertam as Instituições" 

* Os intelectuais venezuelanos pediram ao Presidente Rafael Caldera para ex- 
plicar sua denúncia dé que eles estão tentando "despertar o ódio nas Forças Arma- 

das, para que subvertam as instituições". 

Ao mesmo tempo, o Ministro da Defesa, Vice-Almirante.Jesus Carbonell Izquier 
do, apoiou a queixa presidencial, admitindo que "ha pessoas que se aproximam dos 
militares com o propósito de estimular atitudes subversivas". 

0 Presidente Caldera fez a denuncia de que os intelectuais desejavam subver- 
ter a ordem estabelecida durante uma cerimonia militar num povoado do Estado de 
Tachira, perto da fronteira com a Colômbia. 

Os intelectuais pediram a Associação de Escritores Venezuelanos para se reu- 
nir e analisar a declaração presidencial. Diversos lideres políticos disseram que 
o Presidente deveria fazer uma denuncia concreta. * (JB, 27 Out 71) 

■K- ■«■ -St- 

c) Distúrbios Estudantis Culminam Em Morte de Um Secundarista — Manifestações 
de Protesto Alastram-se As Cidades do Interior do Pais 

* A policia de Caracas iniciou diligencias para apuifjtr a participação de agi 
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tadores profissionais" nos distúrbios estudantis que culminaram com a morte de um 
estudante do curso secundário, no dia 26 Out 71» As autoridades receberam instru 
çoes governamentais para reprimir qualquer perturbação da ordem. 

Os estudantes de Educação Media realizaram, pelo segundo dia consecutivo, ma 

nifestações de protesto contra a morte do estudante. As forças da ordem pública 
intervieram para evitar danos contra a propriedade e pessoas. As aulas de Educa- 
ção Media foram suspensas por ordem do Ministério da Educação. 

Ocorreram manifestações de protesto nas cidades de Maracay, Valencia e Bar- 
quisimeto — na região central da Venezuela — onde os estudantes incendiaram seis 
veículos e apedrejaram numerosos estabelecimentos comerciais. Na cidade de Mara- 
cay, a policia prendeu 18 pessoas. * (JB, 29 Out 7^) 

* * * 
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10. AMÉRICA DO SUL 

a. BOLÍVIA - "Aliança Para Salvar A Bolívia", União de Forças Militares e Políti- 

cas Para a Luta Anticomunista 

* Uma "tríplice aliança" foi firmada em 23 Out 71, pelas forças militares e 
políticas que compõem o governo do coronel Hugo Banzer. 

0 acordo, denominado "Aliança para salvar a Bolivia", foi assinado pelo pro 

prio coronel Banzer, representando a parte militar,e pelos dirigentes^do "Movi- 
mento Nacionalista Revolucionário - MNR" e "Falange Socialista da Bolivia - FSB", 

respectivamente Victor Paz Estenssoro e Mario Gutierres. 

Essa união de forças tem caráter anticomunista e se propõe levar a efeito, 
na Bolívia, uma "grande revolução produtiva", com garantias aos capitais estran- 

geiros. 

Segundo um trecho do acordo, ficou bem clara a participação das forças: 

"As Forças Armadas da nação, ao estabelecerem seu caráter eminentemente ins 
titucional e, ao afirmar seu inquebrantável propósito de manter sua vigência como 

núcleo integrado das classes sociais e das regiões geográficas do pais, se impõem 
um dever nacionalista e patriótico, que lhes é inerente e ineludivel frente a cri 
se e aos riscos que ameaçam a integridade mesma da Pátria e sua soberania". * (FSP, 

24 Out 71) 
* * * 

b. BRASIL 

l)flCampanha Contra o Brasil no Exterior^' . 

a) ("Embranquecer Pele"/- ["Pele Ideologicamente é um Robot"^ 

Em resposta a uma entrevista anteriormente realizada com o nosso Edson Aran 
tes do Nascimento, a revista argelina "AfRlCASIA% n? 51, de 18 a^31 Out ?!, pu- 
blicou o artigo "Embranquecer Pele". Saiu na seção de correspondência dos leito 
res,provavelmente procurando eximir-se da responsabilidade pelos seus termos. A 

tradução se segue: 

* Permita-me, através de vossa revista, dizer uma palavra ao Pele, a respei 

to da entrevista dada no n9 47/48. (l) 

É verdade que você bate bem na bola, e que você tem a estima quase do mundo 
inteiro. Felizmente para você, uma maioria dos indivíduos deste mundo o conhece 

unicamente através da bola. 

Ideologicamente falando, você não merece ser chamado de homem.  Voce^nada 
mais é do que um "robot", um autômato que tomou uma aparência humana. Você foge 
das suas responsabilidades, do seu dever, no momento em que a raça negra da Afri 

ca e da América luta por sua independência. 

Que tipo de ser é você, para ousar dizer que os problemas dos Negros sao 

problemas que não lhe dizem respeito ?   

Não há trinta e seis maneiras de compreender uça tal atitude. Você tem me- 
do do inimigo comum,_como da_cabeça de_uma_víbora,_ànicamente pórque_vóce ntojfem 

(1) A mencionada entrevista foi transcrita no CI-SI jset 71, folha 10.7 ''Y.^/rf^ 
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melha, para distribuição aos seus destinatários, de acordo com a decisão do "Co- 

mitê". * (PRG 025669/71) 

■*■«•■«• 

d)"Stand"do Brasil na Feira do Livro em Frankfurt - RFA É Alvo de Manifestações 
de Hostilidade  por Elementos Comunistas 

* Um grupo de elementos extremistas, portando faixas e cartazes, apresentou- 
se diante do "stand" do Brasil na Feira do Livro, em Frankfurt - RFA, tendo seus 
componentes feito discursos de protesto contra o Governo brasileiro e tentado subs 
tituir os livros expostos por livros censurados no Brasil, no que foram impedidos 
pela Administração da Feira, que, entretanto, lhes concedeu "stand" a parte,  no 

mesmo pavilhão, onde passaram a ser exibidos. * (PRG 025538 e 027042/71) 

■*■*(■■>(■ 

e) A Propaganda d; Subversão; Apontando os Erros da Guerrilha no Brasil, Comen- 
tarista Estrangeiro Afirnça Condições de Volta da Guerrilha Urbana,  P-.v-.do 
às "Condições Sociais Impostas Pelo Governo ao Povo Brasileiro". 

Traduzido da revista "JEUNE AFRIQUE", n? 56I, de 05 Out 71, sob o título "A 

migo, sé tu tombas...". 

* A primeira vaga da guerrilha urbana no Brasil passou. 

0 ex-Capitão Carlos Lamarca e dois de seus camaradas cairam em uma embosca- 
da (l) armada, a 17 Set 71, próximo da Bahia (Salvador?) e foram mortos. Lamarca 
era o último chefe conhecido da guerrilha, apor. as mortes de Carlos Marighela, em 
Nov 69, e de Joaquim Gamara Ferreira em Out 70. 

Estes três homens, apenas por sua personalidade, haviam criado uma aparen - 
cia de unidade entre os vários grupos dispersos, os quais foram vencidos nao so 
mente pela repressão brutal e sem discriminação das forças militares, mas pela 

fragilidade de sua própria estratégia. 

Os guerrilheiros urbanos pagaram o tributo da sua falta de ligação com a es 
querda tradicional. 0 PCB, dividido pelos c:l. mas ideológicos, permanece em opos^ 

ção a "ção armada". 

0 próprio Lamr.rca representava a tendência ativista, que menospreza as for- 
mas convencionais da agitação política e a necessidade de uma base popular. Cam- 
peão de tiro ao alvo, formado pelos americanos nas técnicas de contra-insurrei - 
ção, êle criou a "Vanguarda Popular Revolucionária" a partir de desertores do 
Exército e de estuda:, .es revolucionários. Organizou ações tipo "comando", prati- 
cadas contra os bancos, depósitos de armas e quarters, assim como outras expro - 
priações. No correr do ano de 1970, a Vanguarda sofreu grandes perdas, causadas 
pelo abandono e traições em suas próprias fileiras. Um desses desertores falou , 
em Jun 71, do "terrorismo, do egoismo e da megalomania dos chefes da guerrilha". 

(l) Para os comunistas, uma ação repressiva, as claras, contra os inimigos   da 
Pátria, realizada por forças regulares, no intuito da salvaguarda da soberania 
nacional, e "uma emboscada". Para os mesmos, o covarde assassinato de agentes da 

lei, o seqüestro e os assaltos constituem "ações de justiça". 
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a perder os pequenos dólares que ressoam no fundo do seu bolso e que lhe dão a 
ilusão da felicidade.  Sao igualmente esses poucos dólares que o fazem negar as 
torturas que sofre o povo brasileiro. 

Enfim (...) se você tem medo do povo negro em sua luta pela liberdade (...); 
se a sua pigmentaçao o acovarda, nao e ainda muito tarde; você tem uma oportuni 
dade de escapar dela. Para ajudá-lo (ja que você não se informou jamais), saiba 
que ja existem nos EEUU laboratórios de pesquisas biológicas capazes de trocar a 
pigmentaçao de um indivíduo. Dirija-se então diretamente a esses centros de pes 
quisa e sua felicidade será dobrada. 

B. R. * 
■* •* * 

b) Teatro Chileno Exibe Peça "25 Anos Depois"? de Pedro Vianna, Versando Sobre 
"Tortura e Assassinatos no Brasil" - "Meus Agradecimentos ao Chile, ao Seu 
Povo e ao Seu Governo, Que Me Permitiram, Depois de Sete Anos de Ditadura, 
Saber Novamente o Que e a Liberdade..." 

Traduzido do porta-voz oficial do PC chileno,"El Siglo" de 18 Out 71: 

* "A responsabilidade pelas torturas e coletiva".  Esta e uma das frases 
com que o autor de "25 Anos Depois" define esta peça, que será encenada, a par- 
tir de 22 de outubro, na Sala "Petix Rex", pela Companhia dos Quatro. 

... "25 Anos Depois", de Pedro Vianna, ratifica o caráter vanguardeiro, no 
melhor sentido da palavra, que há muitos anos ocupa o Brasil, constituindo-se, 
por sua vez, no testemunho irretorquível de uma realidade que nos lembra, a cada 
instante, que o fascismo continua como um fenômeno vivo, cuja eliminação requer 
toda nossa ação e solidariedade.  A tortura e o assassinato constituem o pão dia 
rio da ditadura.  Sacerdotes, estudantes e trabalhadores brasileiros sao algumas 
das vitimas que enchem os cárceres e tem morrido nos calabouços policiais. Os in 
telectuais, muitos deles perseguidos, encarcerados e torturados, nao estão a mar 
gem dessa realidade trágica.  Em sua própria tarefa criadora, estão dando o tes- 
temunho desta época e destes fatos.  E, na dedicatória da obra, Pedro Vianna ano 
ta: "Meu agradecimento ao Chile, ao seu povo e ao seu Governo, que me permitiram, 
depois de sete anos de ditadura, saber novamente o que e a liberdade.  Em memória 
de todos os que morreram vitimas das torturas nas prisões brasileiras". ^ 

c) Atividades do "Comitê de Solidariedade aos Presos Políticos no Brasil" (l) 
da Tchecoslováquia 

"* 0 "Comite",lego após a sua criação, vem fazendo campanha publicitária jun- 
to aos orgaos de divulgação locais, e seus adeptos comprometeram-se a enviar as 
autoridades brasileiras "mensagens de protesto contra torturas e maus tratos,e de 
apoio aos presos politicos". 

... Os fundos levantados para a ajuda a esses presos provieram, principal- 
mente, da União Internacional dos Estudantes, da Federação Mundial dos Sindica- 
tos, de membros do PC da Tchecoslováquia e, em parte minima, dos próprios estu- 
dantes . 

Os fundos arrecadados através do "Comitê" deverão ser entregues a Cruz Ver- 

(l) A criação deste "Comitê", em Praga, e as resoluções e medidas aprovadas  fo- 

ram abordadas no CI-SI, Set 71, folha 10.5 
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As tentativas de Lamarca, para criar uma frente unida das forças de resisten 
cia a ditadura, foram malogradas, assim como sua breve tentativa para criar uma 

base de guerrilha rural no vale da Ribeira, no inicio deste ano. Nos últimos tem 
pos, as ações da resistência têm sido limitadas a golpes de mao em busca de fun - 
dos e a execução, aqui e ali, de colaboradores do regime. 

Isso não significa a inexistência de condições a volta da guerrilha urbana. 

A grande maioria da população suporta cada vez de pior maneira o regime d<. 
regressão social imposto pelos militares. 

Mas a nova vaga da guerrilha devera ter novos chefes, uma nova tática e uma 

base popular maior.* 

* * * 

f) Tortura no Brasil - Imprensa Comunista Da Ampla Divulgação de Pretensas Pra- 
ticas - Completa Descrição Sobre Cada Modalidade . 

A "Revista Sindical Latino Americana", órgão oficia:, do "Congresso Permanen 
te da União Sindical dos Trabalhadores da América Latina - CPUSTAL", publicada no 
Chile, em seu número 11, correspondente aos meses de Set e Out 71» publicou 10 
(dez) artigos a respeito do Brasil, tendo 8 (oito) dele abordado o tema "Tortura", 
e 2(dois) tratado de assuntos políticos e sociais. Convém ressaltar que a citada 
"Revista" tem sua apresentação na :-orma de um pequeno jornal e que a edição com-- 

pleta consta de apenas 12 (doze) paginas. 

Foram os seguintes os títulos abordados pela "Revista": 

"Pau de Arara" 
"Choques Elétricos" 
"Suplício e Violações" 
"Cadeira do Dragão" 
"Boleadci-es, Palmatória e Queimaduras" 

"Latinha, Equilíbrio e Ferrinho" 
"Soro da Verdade e a Solitária" 
"Cordel nos Testículos, Santinho ou Estaca" 

"Espionagem" 
"Heróica Luta Contra a Bestial Ditadura". 

Sob todos os títulos a respeito da tortura, ha uma detalhada descrição 

como as mesmas seriam realizadas, citando-se nomes des localidades e dos orgaos 

segurança que as estariam praticando. 

*■*■•«• 

de 
te 

g) Gregório Bezerra, na Rússia - Brasil; "Trampolim do Imperialismo Em Suas In- 
vestidas Contra os Povos Latino-Americanos" - "Acumulação de Forças Contra o 
Regime Gorila: Toda a Intelectualidade Contra a Ditadura,e a^Igre.ja Em Vigo- 
rosa Oposição" - "PCB e Igreja Católica, Em Ação Conjunta, já Conseguiram 
Restabelecer, Em Vários Estados, o Movimento Sindical Camponês" - A Clássi- 
ca Condenação ao Terrorismo, Em Defesa do Movimento de Massas ao Estilo So- 

viético 

Gregório Bezerra, membro do PC brasileiro desde 1930, participante da insur 
reição armada de 1935, como chefe do levante em Recife, criador dos primeiros nu 
cleos das futuras "Ligas Camponesas" e sindicatos rurais, foi condenado a 19 anos 
de prisão após a Revolução de Março de 1964.  Em setembro de 1969, em troca  da 
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vida do Embaixador Charles Elbrick, seqüestrado por terroristas, foi libertado e 
banido do território brasileiro, sendo enviado para o México. 

Durante o mes de outubro 71,   em Moscou, concedeu uma entrevista, publicada 
no jornal chileno "El Siglo", porta-voz do PCC, em 25 Out 71> da qual se traduzi 

ram os seguintes trechos: 

* Gregorio Bezerra — "Vivemos hoje em uma ditadura que suprimiu os direitos 
democráticos e sociais das massas, criou um monstruoso sistema de repressãoe pre 
tende colocar o Brasil como um satélite privilegiado do imperialismo norte-ameri 

cano. 
0 regime gorila não conseguiu, em sete anos de existência, nenhuma base po- 

pular e mantem-se em crescente isolamento e permanente crise. Nosso partido lu- 
ta para a formação de uma ampla frente das forças antiditatoriais, porque pensa 
que a derrota da ditadura e um objetivo que deve reunir forças muito amplas e po 
derosas. Cremos que esta em curso um novo ritmo na acumulação de forças que con 
vergem a este objetivo. Alem do movimento operário e camponês, que apresentam 
sinais de reativação, o movimento estudantil começa a recuperar-se dos duros go^ 
pes dos últimos anos. Os intelectuais também vem assumindo posições muito cora- 
josas e pode-se afirmar que, exceto alguma dezena de escribas do regime, toda a 
intelectualidade brasileira esta contra a ditadura. A Igreja, mesmo assim, ado- 

ta uma posição vigorosa contra esta. 

Com respeito a situação agraria, os camponeses, particularmente os campone- 
ses pobres, tem sofrido mais que qualquer outra classe ou camada social. Nos Io 
cais onde haviam conseguido um certo grau de organização, seu movimento foi rija 
mente golpeado, seus dirigentes foram presos ou simplesmente assassinados pelos 
latifundiários, e o movimento em conjunto retrocedeu. Sem duvida, graças a ação 
de um conjunto de forças, que inclui principalmente o Partido Comunista Brasilei^ 
ro e a Igreja Católica, ja se conseguiu restabelecer, em vários Estados, o movi- 
mento sindical camponês. No Nordeste, a situação dos camponeses e especialmente 
dolorosa. Perseguidos pelo latifúndio e pela seca, sao obrigados a vagar pelas 
estradas com suas famílias e,as vezes, invadem pequenas cidades e confiscam os 
depósitos dos armazéns para não morrerem de fome. Ainda nos dias atuais, campo- 
neses do Nordeste sao levados em caminhões para os Estados de Minas Gerais,Goiás 
e Mato Grosso e ali vendidos como escravos aos latifundiários locais. A impren- 
sa brasileira tem registrado vários casos; a ditadura tenciona agora traslada- 
los para o Amazonas, com o fim de proporcionar mão de obra barata as empresas 
norte-americanas que irão explorar os minerais daquela rica região". 

Repórter - "0 que pensa da ação do grupo ao qual deve sua liberdade?" 

Gregorio Bezerra - "Merecem nosso respeito a coragem e o heroismo desses pa 
triotas.  Mas, no terreno político, não podemos concordar com a tática que ado- 
tam.  Certamente revolucionários honestos, corrigirão suas posições e creio que 
no futuro colaborarão na união das forças antiditatoriais.  E a prorpia vida que 
impõe essa mudança, pois os atos de repercussão, embora possam ter o mérito  de 
resgatar patriotas que sofrem nos cárceres da ditadura, nao contribuem para orga 
nizar e mobilizar as massas.  Muitos camaradas que integram esses grupos,  aos 
quais devo minha liberdade, pensam somente na ação direta.  Mas se esquecem que 
é o próprio povo, as grandes massas, que tem que participar e que e necessário 
uni-lo, organizá-lo, desenvolver sua consciência politica, empreender, enfim,  a 
luta de classes em todos os niveis.  A medida em que essas ações isoladas de gru 
pos paralisam as das massas, deixam-nas a expectativa de um salvador, e separam, 
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da luta contra a ditadura, diversos setores populares;  revelam-se contra-produ 
centes". 

Repórter - "Ha luta armada no Brasil?" 

Gregorio Bezerra - "Fala-se muito de luta armada no Brasil, mas não existe 
atualmente em nosso pais luta armada.  Não e possível qualificar de tal os atos 
isolados de assaltos a bancos, seqü estros de diplomatas e ataques a sentinelas 
de quartéis.  Existe sim, a vontade de alguns patriotas de colocar os carros na 
frente dos bois.  Isto significa tentar aplicar experiências e modelos tomados 
de outras realidades, sem a necessário visão do processo politico real em desen- 
volvimento no Brasil.  A derrota da ditadura será produto de um amplo movimento 
de massas e nao das ações isoladas deste ou daquele grupo, por mais audazes que 
sejam". 

Repórter - "E que papel desempenha a Igreja?" 

Gregorio Bezerra - "Nos últimos anos, a Igreja Católica, no Brasil, vem pa£ 
sando por grandes transformações.  A ditadura tem contribuído para isso, com sua 
política de repressão contra o povo.  Em 1964, a ala reacionária do clero era 
muito forte e deu algum apoio de massa ao golpe contra-revolucionario de abril, 
através das conhecidas 'Marchas da Familia'.  Depois, a medida que a ditadura se 
isolava mais e mais, a Igreja começou a refletir o sentimento das massas católi- 
cas oprimidas.  Pode dizer-se que a Igreja, como instituição, se opõe atualmente 
a ditadura.  Ja nao se trata somente da oposição de um ou outro Bispo, mas de uma 
posição firme e valente adotada pelo orgao máximo da Igreja no Brasil: a Confe- 
rência Nacional dos Bispos.  Nosso partido ve com satisfação este processo e es- 
tende, sobre as divergências ideológicas, a mao aos católicos que querem lutar 
contra a ditadura.  Acolhemos, também, com profunda simpatia a posição adotada 
pela Igreja Católica do Chile, em relação ao Governo Popular de Salvador Allende 
e cremos que essa posição conseqüente ira ajudar o reforço da posição dos catoli 
cos brasileiros que se opõem a ditadura" 

Repórter - "0 que pensa do processo que se desenvolve no Chile?" 

Gregorio Bezerra - "A vitória popular tem uma enorme importância para todas 
as forças democráticas, não apenas da America Latina, mas de todo o mundo. Para 
nos, os brasileiros, ela tem um significado especial, pois coloca em xeque a po- 
lítica repressiva e anti-popular da ditadura. Nao e difícil compreender por que 
a ditadura utiliza todo seu arsenal contra o Governo Popular do Chile. Todas as 
teorias, que o Pentágono e seus diligentes serventes criaram para tentar justifi 
car a supressão dos direitos e garantias democráticas, estão caindo ante a sabe- 
doria política demonstrada pelas forças populares chilenas. 0 imperialismo pre- 
tende utilizar o Brasil como um trampolim em suas investidas contra os povos la- 
tino-americanos. E a ditadura militar se esforça para cumprir essa missão. Di- 
funde teorias chauvinistas, pretendendo fomentar, no povo, sentimentos hostis 
contra seus vizinhos. Principalmente quanto aos países em que se desenvolvem for- 
tes movimentos populares. Todos conhecem o apoio que prestou aos elementos mais 

reacionários da Bolívia, as pressões que exerce contra o Uruguai e o neocolonia- 
lismo que aplica no Paraguai. 

Para nao falar das alianças que promove com os colonialistas de Lisboaecom 
os racistas da África do Sul. Exemplo dessa política é também a histeria desata 
da contra o Governo Popular chileno. Mas uma coisa são as intenções da ditadura 
e outra e o sentimento do povo brasileiro, que se opõe, cada vez com mais força, 
a ditadura.  Creio que esta e, no momento, a forma mais concreta de solidariedade 
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que podemos dar ao povo chileno". 

Encerrando a entrevista, Gregório Bezerra enviou a seguinte mensagem ao po- 
vo chileno, através de "El Siglo": 

"Desejamos, ao povo chileno, os maiores êxitos em sua brava luta contra a 
dominação imperialista, pelo progresso social e implantação do socialismo e agra 
decemos a calorosa solidariedade que sempre nos tem ofertado". * 

h) "Programa de Ação Mundial Contra a Ditadura no Brasil" (l) Apresentado Por 
Luiz Carlos Prestes a Assembléia do Conselho Mundial da Paz 

Em 15 Mai 71> em Budapeste, por ocasião do recebimento da Medalha "Lambra- 
kis" (2), Luiz Carlos Prestes apresentou o programa de ação, que é a seguir tra 
duzido da "Revista Sindical Latinoamericana", nS 10, Jul-Ago 71: 

■* l) Denuncia do caráter fascista da ditadura brasileira, que constitui uma 
grave ameaça para a paz mundial e, muito especialmente, para a segurança dos po- 

vos latino-americanos que avançam pelo caminho da liberdade, da independência na 
cional e do progresso social. 

2) Exigência para que cessem as torturas dos presos políticos. 

3) Anistia para todos os condenados políticos e liberdade para todos os pre 
sos polxticos. 

4) Abolição da pena de morte e de toda a legislação repressiva. Supressão 
dos tribunais militares para julgar os delitos políticos. 

5) Restabelecimento dos direitos fundamentais, especialmente de associação 
(sindical e política), liberdade de imprensa e de comunicação em geral. 

6) Proibição das organizações terroristas e fascistas (3): "Operação Bandei 
rante"; "Centro de Operações de Defesa Interna - CODI"; "Esquadrão da Morte";"Mo 
vimento Anti-Comunista"; etc. 

7) Instituição da jornada internacional contra o regime militar fascista(3) 
no Brasil,  em solidariedade com os presos políticos.*(A) 

i) NeuesDeutschland; "Tortura Leva a Morte Jovem Engenheiro" - "Melhor Deter 
Uma Dúzia de Inocentes do Que Deixar Escapar um Único Subversivo É a Divisa 
Cada Vez Mais Usada Pelos Serviços Secretos Brasileiros" 

Sob o titulo "Um Anuncio de Morte Muito Normal", o jornal Neues Deutschland, 
de 15 Set 71> editado em Berlim Oriental, publicou a seguinte nota: 

* Nos jornais do Rio de Janeiro foi publicado, ha pouco tempo, um anuncio de 
morte "muito normal". Pais, parentes e amigos comunicaram a morte do engenheiro, 

(1) Segundo os comunistas. 
(2) Vide CI-SI Set 71, folha 11.5 
(3) Segundo os comunistas, que misturam órgãos de segurança com o "Esquadrão da 

Morte", deliberadamente. 
(4) Como se pôde constatar na letra f) do presente item, a "Revista Sindical La- 

tinoamericana" n2 11, imediatamente posterior a que publicou este programa de 
ação, iniciou  campanha contra o Brasil violentamente. Assim eles agem... 

RESERVADO 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



OUT 71 CI-SI RESERVADO 10.8 

de 26 anos, Raul Amaro Nin Ferreira. Os estudantes da Universidade Católica, po 
rem, conheciam a verdade. Através de folhetos, informaram que o jovem engenhei- 
ro tinha sido preso pelo serviço secreto e morrera no Hospital do Exército, depois 
de ter sido torturado. 

Raul tinha sido preso em 12 de agosto "71.     Durante quase quinze dias, os pa 
rentes da conhecida e rica família dos Ferreira e o pai da noiva de Raul, um Ge- 
neral, tentaram salvar o engenheiro preso sem razão.  Em 12 de agosto, os pais 
souberam que Raul tinha morrido. 

Este escândalo recente demonstra a que ponto chegou o terror dos serviços 
secretos brasileiros.  Surge a suspeita de que se aplica, cada vez mais desenfrea 
damente, a divisa: "Melhor deter uma dúzia de inocentes do que deixar escapar um 
único subversivo". * (PRG 027406/71 

*■* 

0 mesmo assunto foi abordado pela imprensa parisiense, no "I/Express" de 13 
Set 71> o qual acusava, pela morte do jovem engenheiro, o "regime militar brasi- 
leiro", estampando uma fotografia do Presidente do Brasil. 

-K- ^ #• 

j) Sobre a Remoção das Favelas e Política Habitacional, Expressa-se Jornal Ale- 
mão; "Favelas do Rio de Janeiro Condenadas ao Desaparecimento Pelo Governo 
Militar Brasileiro. Motivo; Cisco nos Olhos dos Turistas" - "Ninguém pode 
Pagar as Casas nos Novos Guetos" 

0 jornal "Aachener Volkszeitung", de 15 Set 71, editado na cidade de Aachen- 
RFA, publicou um artigo com o txtulo "Samba, Sol e o Escândalo das Favelas", do 
qual se extrairam os seguintes trechos; 

^ As favelas idílicas do Rio de Janeiro estão fadadas a desaparecer. Aquilo 
que foi outrora, como no filme "Orfeu Negro", festejado como o lugar de nascimen 
to do carnaval carioca e das famosas escolas de samba, foi condenado pelo Gover- 
no Militar brasileiro a desaparecer, para que deixe de constituir ciscos nos o- 
Ihos dos ricos turistas das praias do Rio. Os habitantes das favelas serão eva- 
cuados para as imediações da cidade. Ai terão que comprar casas nos novos "gue- 
tos", as quais sao tao caras, que consomem quase todo o salário, pouco sobrando 
para a alimentação da familia - quase sempre de quatro pessoas... *  (PRG 027406/ 
71) 

* a- # 

c. CHILE 

l) Congresso Nacional do PC Chileno - Extrato de Resoluções - Mensagem Presiden- 
cial Elogia e Destaca a Importância que o PC Exerce no Governo - PC Ameaça; 
"Nao Toleraremos Traições ao Chile. Qualquer Tentativa Contra o Governo da'UP', 
Será Punida Exemplarmente com Todo o Rigor da Lei e Mediante a Mobilização das 
Massas Combatentes" 

Traduzido do "El Siglo", porta-voz oficial do PC chileno, de 12 Out 71. 

* PC Informou Allende Sobre Seu Congresso. 

Para informar o Presidente Allende sobre as resoluções do ultimo Congresso 
Nacional do Partido Comunista, compareceu, dia'11 Out 71j ao "La Moneda", o Se- 
cretario-Geral do PC, Senador Luis Corvalan. 
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Assistiram também a essa reunião o Sub-Secretario do PC, Victor Diaz; o Se- 
nador Volodia Teitelboim e os Deputados Orlando Millas e José Cadamartori, todos 
eles membros da Comissão Política do CC do PC. 

0 principal fruto deste ultimo Congresso Nacional e o chamamento que faz o 
PC a todos os chilenos a participarem em: 

- aumento da produção nas industrias, nas minas, na agricultura e nos servi- 
ços; 

- tornar efetiva, sem demora, a participação dos trabalhadores na direção de 
todas as empresas das áreas sociais e mistas da economia, dos serviços públicos e 
das repartições do Estado; 

- organizar juntas de abastecimento, nas quais as donas—de—casa, os sindica- 
tos, os centros de mães, as juntas de vizinhos e os comerciantes de cada povoado 
ou bairro, combatam a especulação e assegurem a provisão oportuna dos artigos de 
primeira necessidade; 

- constituir os Centros de Reforma Agraria nos prédios expropriados; 

- preparar o 62 Congresso da "Central Única de Trabalhadores — CUT", como 
expressão unitária dos trabalhadores; 

- reforçar a vigilância das massas e os Comitês de Proteção as empresas e ser 

viços públicos; e 

— derrotar a burocracia. * 

* ■«■ 

■^ 0 Presidente Salvador Allende elogiou e destacou a importância que o Parti_ 
do Comunista exerce em seu Governo, salientando que "horas muito difíceis aguar- 
dam o Chile, porque os inimigos do progresso ainda nao estão plenamente derrota- 
dos". 0 elogio e a advertência estão contidos numa mensagem que Allende enviou 
aos dirigentes do Partido Comunista, que encerrou, no dia 04 Out 71» o seu Congre.s 
so Nacional. 

"Em conseqüência — afirma o presidente em sua mensagem — torna—se agora 
mais necessária do que nunca a férrea unidade das forças políticas comprometidas 
com o processo revolucionário". Depois de destacar a importância que os comunis- 
tas exercem em sua administração, Allende, em aparente resposta ao ex-presidente 
Eduardo Frei, criticou os elementos da oposição que denunciaram recentemente a in 
tenção do PC de instaurar no Chile uma "funesta ditadura do proletariado". 

0 Partido Comunista também encerrou o seu congresso com um apelo e uma adver 
tencia. Pediu ao povo para "cerrar fileiras na luta contra o imperialismo" e ad- 
vertiu: "Nao toleraremos traições no Chile. Qualquer tentativa de rebelião con- 
tra o Governo da Unidade Popular será punida exemplarmente» com todo o rigor da 
lei e mediante a mobilização das massas combatentes". 

A declaração conclui com outra advertência: "Somos capazes de resistir. Re— 
sistiremos e venceremos. 0 povo chileno criou a Unidade Popular e conduziu—a ate 
o poder. E por isso que ele pode agora derrotar os que colocam obstáculos em seu 
caminho, com a intenção de escraviza-lo". (ESP, 05 Out 7l) 

2) Chile Adota, Para Alfabetização, o "Método Psicossocial"do Brasileiro  Paulo 
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Freire (l) — Manual de Instrução Para Alfabetizados Sugere Temas Socialistas 

Para Desenvolvimento nas Aulas 

* Em entrevista, a imprensa, sobre assuntos de sua pasta, em 5 Out 71> 0 Mi- 
nistro da Educação chileno, Mario Astorga (do Partido Radical, esquerda moderada), 
referindo-se aos 600 mil analfabetos que ainda existem no pais, declarou que se es 
tava usando, para alfabetizaçao, "o método psicossocial do brasileiro Paulo Frei- 
re, que trata de integrar o professor na situação real do aluno". 

Por outro lado, acaba de ser publicado, sob a responsabilidade da "Unidade Po 
pular", um manual de instruções para os alfabetizados, intitulado "Sugerencias pa 
ra Ia Alfabetizacion". No prólogo, iniciado com elogios ao "companheiro Salvador 
Allende", mencionam-se as experiências de alfabetizaçao de Cuba e da União Sovieti 
ca,  Eis alguns temas sugeridos para desenvolvimento nas aulas: 

- "medidas do Governo Popular: leite para todas as crianças do Chile"; 

- "os pensamentos da classe dominante sao também, em todas as épocas, os pen 
samentos dominantes; em outras palavras, a classe que e dominante na sociedade e 
também a potência dominante espiritual (Karl Marx)"; 

- "a palavra COMPANHEIRO e o símbolo da unidade do povo chileno"; 

- "todo Estado e uma ditadura de classes"; 

- "o socialismo e uma forma aperfeiçoada de democracia, na qual a grande maio 
ria do povo participa efetivamente no Governo"; 

• •  - "no Chile, há atualmente um Governo Popular,  A classe rica perdeu as elei_ 
ções e agora o povo governa", *  (PRG 026880/71) 

•8- -H- -M- 

3) Candidatos Marxistas Sofrem Derrota Eleitoral na Federação de Estudantes Se- 
cundários — Reação da Juventude Chilena a Intensa Campanha de Doutrinação 
Marxista Apontada Pela Imprensa Como "Feito Positivo Para o Pais" 

Do jornal chileno "EL MERCÚRIO", de 08 Out 71. 

* A opinião publica tem acompanhado com interesse o desenvolvimento do proce^ 
so eleitoral estudantil, no qual será escolhido o Presidente da Federação de Estu 

dantes.Secundários, 

,,, Os resultados conhecidos ate agora assinalam uma nítida vantagem para a 
chapa Democrática-Cristã (45,9^) e demonstram que seus candidatos, mais os que fi 
guram como nacionalistas e da democracia radical, obtém a maioria absoluta dosvo 
tos, • A chapa da "Unidade Popular — U P" está obtendo 37$ e a ultraesquerda, ,., 

8,0.. (2) 
,,,0 resultado que marca estas eleições de jovens colegiais vem   repetir, 

(1) Paulo Freire, asilado no Uruguai, atualmente e funcionário da CEPA L (Chile), 
Elaborou uma cartilha para alfabetizaçao nos moldes da que havia sido impres- 
sa no Brasil pouco antes da Revolução de 64» 

(2) 0 resultado final das eleições, a que compareceram cerca de 50,000 estudantes, 
em termos percentuais-foi o-seguinte:••■ 

- DC .,;.;.;;;.,;;,.,.....;...,;... 47^ 
- u P ;. 36$ 
- Nacionalistas e'Direita Radical ;; Ti" 
- Ultra Esquerda-,.;.;;;,;;.;;,;;;;; 8^ 
- Outros    ZT» 
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em outra magnitude, a indicação que surge das diferentes consultas, realizadas ul 
timamente, junto a opinião dos cidadãos. Alem de a eleição geral de vereadores 
nao ter produzido triunfo para a "U P" e de a única eleição parlamentar, a de um 
deputado por Valparaiso (l), ter sido uma derrota para o Governo, numerosas outras 
consultas em agremiações, colégios profissionais, associações estudantis e outras 
entidades sociais, tem dado, regularmente, vitorias a oposição ... 

0 fato de a juventude chilena mostrar resistência aos esquemas marxistas, em 
que pese o intenso trabalho de doutrinação de que esta sendo vitima, e um feito 
positivo para o pais. * 

» * -# 

4) Representante Chileno Negocia Em Moscou Aquisição de Armamento Soviético 

* 0 General Carlos Pickring, do Chile, esteve na URSS, em missão oficial, trji 
tando da obtenção de credito para aquisição de material bélico para o Exercito chi 
leno. Após entrevistar-se com o Ministro da Defesa e com o Chefe do Estado-Maior 
do Exercito soviético, ficou acertado que os russos ofereceriam uma linha de cre- 
dito, de ate cincoenta ntilhoes de dólares, para aquisição de qualquer material que 
o Exercito chileno quizesse comprar. 0 Exercito chileno esta, agora, examinando 

suas necessidades. * (PRG 025442/71) 

■H- * ■«• 

d) URUGUAI — Investimentos do Partido Comunista Uruguaio — PCU Nos Meios de Co- 

municações 

* Em Montevidéu são editados, atualmente, os seguintes jornais e revistas, 
os quais são financiados, completamente ou em parte, pelo PCU: 

- Jornais diários: dos nove jornais diários, quatro trabalham para a "Frente 
Ampla": 

Matutinos: "El Popular" e "Ahora" 
Vespertinos: "La Idea" (2) e "El Eco" 

- Jornais e revistas semanários e mensais, da "Frente Ampla" (20 dentre 24 

publicações deste gênero): ^ 

- Jornais semanários: 

"Marcha", "El Oriental", "Sur", "El Socialista"e"Flecha". 

- Jornais bisemanais: 

"La Voz", "Frente Obrero", "Libertación", "Presencia", "Companero" e "Na 

cionalismo". 

- Jornal mensal: 

"Gaceta Universitária". 

- Revista semanal: 

"Al Rojo Vivo". 

(1) Vide CI-SI, Jul 71,  pg 10.6. 
(2) Recentemente, o Governo uruguaio baixou decreto, que fechava definitivamente 

o jornal "La Idea", alegando violação das leis de exceção que estão em vigor 

no pais  desde  Jun 59. 
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- Revista bissemanal; 

"Avance" 

- Revistas mensais; 

"Para Todos", "Cuestion" e "M-26". 

- Revista bimensal: 

"Estúdios". 

- Revista trimensal; 

"Encuentro". 

- Boletim mensal: 

"Pátria Nueva" 

A maior parte das publicações surgiu a partir de Ago 71, com vistas as elei- 
ções presidenciais no final de Nov 71. As estações de rádio e televisão dependem 
quase exclusivamente de fundos postos a disposição pelo PCU, devido a crise eco- 
nômica que restringiu drasticamente os gastos em publicidade comercial. * (S-I06/ 

71) 
* * *■ 

e) VENEZUELA — Imprensa Esquerdista Sofre Sanções Governamentais:  Publicara Ma- 

téria Secreta das Forças Armadas 

* A última edição da revista esquerdista "Reventón" não pode circular na Ve- 
nezuela. Foi apreendida por ordem do governo, que acusa seus diretores de violar 
a Constituição, publicando matéria que e considerada propaganda de guerra. 

A apreensão da revista foi motivada por um comentário que cita vários trechos 
de relatório secreto das Forças Armadas sobre as atividades militares na Colômbia. 
Anteriormente, publicação de parte desse relatório motivou a apreensão da revista 
esquerdista "Punto Negro" e do jornal vespertino "El Mundo". * (ESP, 14 Out 7l) 
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11. AS ORGANIZAÇÕES DE FRENTE COMUNISTAS 

a. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PREVISTAS 

(+) Informações novas, 

b. ASSUNTOS GERAIS 

* ■» *■ 

l) Conferência da "Confederação Internacional Pelo Desarmamento e Pela Paz"(CIDP/ 
ICDP) em Nibe, Dinamarca - Participação de Organizações de Frente Comunistas - 
A Ação "Irmão Menor" ("Little Brother") Contra a "Corrida Armamentista"- Apoio 

aos Desertores e Refratarios ao Serviço Militar 
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■* De le a 7 Ago 71j realizou-se em Nibe, perto de Aalborg (Dinamarca),  uma 
conferência da "International Confederation for Disarmement and Peace" (iCDP), de 
nivel internacional. 

Participaram dessa conferência: 

- A "Internacional de Refratarios a Guerra"(iRG/WRl); 
- o Conselho de Paz Mundial (CPM/WPC); 
- a Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos (FMTC/WFSW); 
- a Federação Democrática Internacional de Mulheres (FDIM/WIDF). 

Em grupos de trabalho, foram discutidas as medidas a tomar contra a indus- 
tria de armamentos e suas firmas fornecedoras.  Alem disso, foi projetada uma ação 
"Irmão Menor" (segundo o exemplo do "Irmão Maior" de Orwell, no seu romance "19^i-")> 
por meio da qual devem ser advertidos todos aqueles que estejam interessados > em 
participar da corrida de armamentos. 

Na conferência, foi decidido prestar apoio a todos os refratarios ao Serviço 
Militar e desertores por questões da consciência, vigiar atentamente as tentativas 
de exploração da CEE (Comunidade Econômica Européia) no Terceiro Mundo e as aspi- 
rações de integração política e certas tendências supranacionais. 

A ICDP tenciona discutir, numa conferência a ser realizada no ano de 1972, 
os assuntos que se referem a "Segurança Européia" e as "Uniões Supranacionais". 

Por causa dos seus contatos com o CPM e outras organizações de frente comu 
nistas,a ICDP é qualificada como pertencendo ao âmbito daquelas organizações. Ela 
•tenta - por meio da "Internacional dos Refratarios a Guerra" - estender a sua in 
fluência também ao Ocidente e às suas forças armadas* (S - 190/71). 

*    *    * 

2) Busca de Acordo Entre a CPUSTAL e a CLASC no Uruguai, Visando ao Controle do 
Movimento Sindical Latino-Americano Pelos Comunistas - "Igreja e Sociedade da 
América Latina - ISAL" Serve de Ponte - "Encontro Latino - Americano Antiimpe- 

rialista" Sob os Auspícios da CLASC 

* As várias organizações de frente do MCI continuam trabalhando cqm inteira 
liberdade em vários países da América Latina, inclusive e preferencialmente   no 

Chile e no Uruguai. 

Conforme a tática comunista de controlar as direções sindicais latino-ameri- 
canas, observa-se uma intensificação das atividades do CPUSTAL ( Congresso Perma- 
nente de Unidade Sindical dos Trabalhadores da America Latina), com vistas a for- 
malizar, de modo definitivo, o acordo ou pacto com a CLASC (Confederação Latino - 

Americana Sindical Crista). 

Essa ofensiva se vem desenvolvendo através de dois canais; no Uruguai: 
- da CNT (Convenção Nacional dos Trabalhadores do Uruguai) 
A figura-chave dessa central de trabalhadores, ENRIQUE PASTORINO (por sua 

vez, membro influente dos Comitês Central e Executivo do PCU e Presidente da Fede 
ração Sindical Mundial), esta atualmente realizando uma ativa e persistente polx- 
tica de relacionamento com a CLASC, em colaboração com o destacado dirigente chi-r 
leno LUÍS FIGUEROA. 

na )• 

- do nível estudantil e do grupo ISAL (igreja e Sociedade da América Lati - 

Os comunistas também vêm buscando aproximação, com a CLASC, através da Univer 
sidade da República e da ISAL. Assim, entre os dias 5 e 13 Set 71, teve lugar, na 
Universidade da República, um Encontro Latino-Americano Antiimperialista, com  a 
participação da CNT e da CLASC, de dirigentes esquerdistas ( linha soviética) do 
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Continente,assim cano tle delegados da ISAL. As conclusões foram coincidentes e bas 
tante expressivas: a revolução marxista na AL e viável, desde que realizada de 
formas diferentes, ajustadas as condições locais; a dependência aos EUA impede o 

desenvolvimento; e necessária a integração suV regional e regional dos movimentos 
de libertação nacional; e necessária a coordenação desses movimentos e a ação con 
junta, em bases comuns e populares (luta contra o imperialismo, nacionalização dos 
Bancos, comercio exterior, apoio aos movimentos de libertação nacional). 

Apesar dos esforços realizados, ate este momento as relações CPUSTAL -CLASC 
sao informais e nao se concretizou nenhum acordo que firme a unidade de ação en 
tre as forças das duas organizações.* (PRG 027405/71). 

* ■» 

3) "Federação de Estudantes de Universidades Católicas da America Latina-FEUCAL" 
Realiza VI Encontro na Cidade do México - Plataforma e Ligações com OCLAE e 
UIE, Organizações de Frente Comunistas, Caracterizam Linha Politico-Ideologi- 
ca do Movimento 

Da Carta-Circular da FEUCAL, emitida com o timbre da "Federacion de Estudi- 

antes - Universidad Católica", de Valparaiso, Chile, em Out 71: 

* Entre os dias 20 e 24 Set 71, realizou-se o VI Encontro da FEUCAL na Uni 
versidade fbero-americana da Cidade do México, organizado pela Federação de Socie 
dade de Alunos (FESAL), da citada Universidade. Estiveram presentes delegados das 
seguintes Universidades Católicas da America Latina: 

Instituto Técnico de Estudos Superiores do Ocidente, Guadalajara, México; 
Universidade Católica de Guatemala, Guatemala; Universidade Católica Boliviana, 
La Paz; Universidade Católica Argentina, Buenos Aires; Universidade Católica de 
Santa Fe, Argentina; Universidade Católica de Valparaiso, Chile; Universidade "Ma 
ter et Magistra", São Domingos, Rep Dominicana; Universidade Ibero-americana,  Ci 
dade do México. 

Entre as tarefas que estamos dispostos a realizar, com o concurso de  todas 
as Federações de Estudantes, cabe destacar a "Jornada de Trabalho Voluntário no 
Chile", em Jan/Fev 72. 

A FEUCAL surgiu ha aproximadamente seis anos, como uma iniciativa destinada 
a reunir todas as Federações de Estudantes das Universidades da America Latina, 
com o propósito de estabelecer as relações... que tornejn possível uma colaboração 
positiva para a luta dos povos americanos em prol da independência definitiva dos 
paises da America Latina. 

Embora a atividade fundamental da FEUCAL se tenha restringido, ate agora, a 
realização anual do Encontro em diferentes paises da A L, pretendemos dar impulso 
a realizações mais amplas, em conjunto com outras organizações estudatis interna- 
cionais, como a UIE e a OCLAE. A esse propósito, concordou-se, no Encontro do Me 
xico, em participar ativamente da campanha mundial realizada pela UIE, a fim de re 
colher fundos que permitam a construção de um hospital pediatrico no Vietnam, o 
qual levara o nome de Nguyen Van Trolj , em homenagem ao heróico guerrilheiro que foi 
covardemente assassinado pelo Exercito dos EEUU. 

Conclamamos as Federações ainda não-filiadas a se incorporarem a FEUCAL, re 
conhecendo nela a trincheira da luta dos estudantes das Universidades Católicas 
da A L, a fim de que, juntamente com a União Internacional de Estudantes, possa- 
mos alçar uma voz poderosa, firme e clara de apoio ao processo de libertação em- 

RESERVADO 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



OUT 71 CI-SI RESERVADO ^ 
OO fc 

11.4 

preendido por Peru, Chile e Cuba. Que seu exemplo frutifique nos povos da Ameri- 
ca Latina, os quais pretendem chegar, através de diferentes caminhos, a mesma me- 
ta:  a sociedade livre, democrática e socialista. * (PRG 027349/71) 

*■ *■ * 

c. C0NSENLH0 DE PAZ MUNDIAL (CPM/WPC) 

1) Comissão de Desenvolvimento Econômico: Proposta de Reunião no Chile 

*• Após as conversações das delegações do CPM com U Thant, Secretario-Geral 
da ONU, Alberto Betra, membro chileno do CPM, apresentou-se ao Presidente Allende, 
discutindo com ele a possibilidade da realização, no Chile, do primeiro encontro 
da futura Comissão de Desenvolvimento Econômico do CPM. * (ICFO n9 248, Out 71) 

•«■ -K- -a- 

2) Declaração de "Solidariedade Com o Povo Boliviano Contra o Golpe Fascista"  - 
Acusações aos EEUU, Brasil e Paraguai 

* Em declaração que expressa "solidariedade com o povo boliviano contra o gol 
pe fascista"(l), o CPM diz que "a responsabilidade dos EEUU no movimento, através 
de sua embaixada em La Paz e do CIA, era inegável". Que o Cel Hugo Banzer também 
"fora guindado ao poder com o auxilio das ditaduras militares do Brasil e do Para 
guai, estreitamente ligadas aos EEUU".  0 CPM apelava para todos aqueles que "de- 
fendem a paz mundial justa", para que protestassem contra a "repressão na Bolivia" 
e buscassem por um paradeiro na influencia americana naquele pais. * (ICFO n^ 248, 

Out 71) 

3) "Dia da Solidariedade Internacional Com o Chile"; Pedido de Apoio Mundial Para 
Allende 

* Em 3 Set 71» o CPM publicou declaração sobre o "dia internacional de soli- 
dariedade com o Chile" (4 Set), pedindo apoio mundial para o presidente Allende 
(membro do CPM) no primeiro aniversário da sua eleição. Por causa das"muitas me- 
didas progressistas e emancipadoras"tomadas por Allende, (2) os EEUU teriam lança 
do uma campanha de mentiras contra ele. A "Operação Verdade" deveria ser fortale 
cida e ampliada, ja que o Chile e seu governo "estavam realizando uma magna contrl^ 
buição para a causa da libertação popular e da paz mundial justa". * (ICFO n2 248, 

Out 71) 
*■«■•«■ 

d. FEDERAÇÃO SINDICAL MUNDIAL 

l) "Conferência de Solidariedade com o Operariado da Palestina: Resoluções 

* De 10 a 13 Set 71> realizou-se uma "conferência internacional sindical de 
solidariedade com o operariado da Palestina". Seus participantes resolveram: ape 
lar para os trabalhadores do mundo todo, para apoiar a "luta justa dos povos ára- 
bes, principalmente a dos palestinos, na defesa do legitimo e humano direito de e 
xistencia nacional independente no seu solo pátrio"; enviar memorando a U Thant, 
para que tome "medidas firmes" para deter a "agressão israelense"; enviar memoran 
do à Comissão de Direitos Humanos da ONU. * (ICFO n9 248, Out 71) 

_ _ . _ _ _*_*_*_ ___________________ 

(1) Para os comunistas, o movimento que redimiu a Bolivia, retirando-a do caos em 
que mergulhava e da possibilidade de sovietizar-se, nada mais foi que um"golpe'.' 

(2) Isto e, comunizantes. 
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2) Conferência Internacional de Desarmamento, Suécia, 26-27 Ago 

* Benedito Cerqueira, do Brasil, membro do Biro Executivo da FSM, e represen 
tantes da CPM e da Cruz Vermelha Internacional compareceram a uma "conferência pe 
Ia "prescrição das armas biológicas, químicas e nucleares", organizada pelo Biro 
Internacional de Paz (Genebra - Suiça), em Ahers Runo, Suécia, de 26 a 27 Ago. As 
resoluções finais deveriam ser oferecidas como contribuição a agenda da Conferên- 
cia Mundial de Desarmamento, patrocinada pelo Comitê de Organizações Nao-Governa- 

mentais pelo Desarmamento, da ONU. *  (ICFO n? 248, Out 71) 

■«■ ■» * 

3) Declaração Sobre a Admissão da CHINACOM na ONU 

Do "Comunicado de Imprensa" n? 32/1971, da FSM: 

* 0 Secretariado da FSM acolheu, com grande satisfação, a decisão da Assem- 
bléia Geral da ONU, de restabelecer os direitos legitimes da Republica Popular da 
China e de expulsar, apesar das manobras e pressões do governo americano, o regi- 

me de Chiang Kai-Chek. 

Essa votação da Assembléia Geral da ONU demonstra as profundas mudanças ocor 
ridas nos últimos 20 anos, favorecendo as forças da paz, da democracia e do pro- 
gresso social no mundo (l). Constituiu-se, também, em grande fracasso para as for- 
ças imperialistas, especialmente para o imperialismo americano. 

A FSM e seus milhões de membros em todos os continentes sempre tinham lutado 
pelo respeito ao legítimo direito da República Popular da China de ocupar o posto 
que lhe corresponde na OfJU; essa ação, por conseguinte, e parte integrante da sua 
incansável luta antiimperialista. A FSM deseja que esse êxito contribua para o 
fortalecimento das forças democráticas e amantes da paz (2) , as quais lutam para 
desbaratar as manobras dos imperialistas, ainda empenhados em impedir que outros 
países gozem dos seus direitos legítimos no seio das Nações Unidas. * 

4) Mensagem a Pablo Neruda, "Estimado Companheiro Que Foi Honrado com o Prêmio 
Nobel" e Felicitações a Pablo Picasso pelo Seu Aniversário 

De "Notícias Breves" da FSM, n* 44: 

* (A Pablo Naruda) A FSM se sente orgulhosa por você, estimado companheiro, 
filho desse povo chileno que hoje realiza profundas mudanças sociais e econômicas 
e marcha pelo caminho que conduz ao socialismo, ao ser honrado com o Prêmio Nobel 
1971.  Felicitamo-lo fraternalmente e lhe expressamos nossos melhores votos. * 

* (A Pablo Picasso) Por motivo de seu aniversário, a FSM expressa-lhe, em no 

me de milhões de trabalhadores do mundo, a admiração e simpatia que sua grande o- 
bra inspira, gravada que está, em letras de ouro, na historia da humanidade e do 

progresso.  Desejâmo-lhe saúde e energia criadora. * 

«• *• *• 

5) jg Conferência pela Reforma Agrária e Direitos Sindicais e Sociais dos Traba- 
lhadores do Campo, Santiago, Ago 71 - Criação do Conselho Coordenador das Or- 
ganizações de Trabalhadores Agrícolas e Camponeses da America Latina -CCOTACAL 

(1) Melhor dizendo, "forças comunizantes e comunistas". 
(2) Leia-se "submissas aos interesses comunistas e defensor s da dominação univer 

sal pelo credo vermelho". 
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A União Internacional de Sindicatos de Trabalhadores da Agricultura,  dos 

Bosques e das PlantaçSes - UISTAFB, filiada k  FSM, em seu folheto "Informations", 

n2 5/Set 71, publica o seguinte: 

* A 1^ Conferência pela Reforma Agrária e Direitos Sindicais e Sociais dos 
Trabalhadores doCampo,(l)realizada, de 22 a 25 Ago 71, em Santiago do Chile,  con- 
tou com a presença de Salvador Allende, do Chefe da Igreja Católica chilena. Car- 
deal Arcebispo de Santiago, Mons.Raúl Silva Henriquez, dos Ministros de Estado e 

de outras autoridades. 

A Conferência tratou dos seguintes temas: Reforma Agrária; Direitos Sindicais 
e Sociais; Analfabetismo e Situação das Massas indígenas no Continente. Desses te 
mas surgiu, como questão central, a realização de uma Reforma Agrária Integral, 
como uma das medidas principais para libertar o camponês da situação de atraso e 

de miséria em que o mantém o latifúndio. 

A Conferência conclamou as organizações camponesas a desenvolver e expressar 
sua solidariedade com os povos do mundo que são vítimas da agressão imperialista, 
e com os do continente que lutam contra oprobiosas ditaduras que estão a serviço 
do imperialismo ianque e das oligarquias nacionais, como as da Bolivia, Brasil, 

Paraguai e outras. 

A Conferência decidiu criar o Conselho Coordenador das Organizações de Traba 
lhadores Agrícolas e Camponeses da América Latina, com sede no Chile e integrado 
por todos os participantes'da Conferência.  Esse Conselho, para a aplicação prati 
ca de suas tarefas, elegeu um Comitê Executivo constituído por representantes da 

Argentina, Chile, Costa Rica, Guiana, Peru e Venezuela. * 

* # * 

e. FEDERAÇÃO MUNDIAL DA JUVENTUDE DEMOCRÁTICA (FMJD/HFDY) 

1) Eleição de Roberto Viezzi, Comunista Italiano, Para a Presidência - Altera- 

ções na Cúpula da Organização 

* 0 Comitê concordou com que Roberto Viezzi, membro do Diretório da Federa- 
ção da Juventude Comunista Italiana (FJCl), devesse substituir Ângelo Oliva como 
presidente da FMJD.  Depois de ocupar esse cargo por^dois anos e meio. Oliva fora 
"requisitado pelo PCI para outra missão". Foram também ratificadas as designações, 
para secretários de René Martineck (Alemanha Oriental), substituindo Siegfried Die 
ner, e de Naomi Chesmau (EEUU);  de Ireneusz Matela (PolSnia) para Diretor Execu- 

tivo. *  (ICFO ne 248, Out 71) 

2) Encontro da Juventude AntiimperialistaT Santiago do Chile, 31 Ago/3 Set 71 - 

Resoluções 

* Presentes mais de 300 delegados, representando 58 países, foram aprovadas 

as seguintes resoluções, na forma de documentos: 

- AcSrdo quanto ã Bolívia, expressando solidariedade ã luta dos povos boli- 
vianos; Mensagem ã Juventude Norte-Vietnamita que enfrenta o^fascismo e o imperia 
lismo dos EEUU; Voto de Solidariedade ao Chile; Declaração Sobre Vietnam, Laos e 
Cambodja; Plano de Ação Para o Vietnam, a fim de prestar assistência mais efetiva 
na derrubada do imperialismo americano, através das campanhas pela construção do 
Hospital Nguyen Van Troi em Hanoi,_pela mobilização do_povo em_apoio_ao Vietnam _ 

(l) Vide CI-SI Set 71, folha 11.7 
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do Norte (20 Dez), do Laos (12 Out) e do Cambodja (9Nov) e pela organização de 
viagens, a América Latina, de jovens vietnamitas e de membros da Comissão de Cri 
mes de Guerra no Vietnam; Apelo Final, conclamando a juventude a derrubar o impe- 
rialismo; Apelo Pela Soltura de Prisioneiros Políticos no Paraguai, Grécia, Portu 
gal, Espanha, Haiti e outros países.*(lCF0 n? 248, Out 71) 

•M- 

No seminário internacional realizado em Paris, de 12 a 13 Jun 71j sob o titu 
Io de "R Comuna de Paris e as Crianças", representou a FMJD uma brasileira. Mareia 
Leal, componente do Quadro Redatorial daquela Organização de Frente Comunista. 

A mesma Mareia Leal representara "a Juventude Comunista do Brasil" no IX Con 
gresso da União da Juventude Comunista da Romênia ("La Juventud de Rumania",1971)• 

*  *  * 

f. Confederação Latino-Americana Sindical Cristã (CLASC) 

l) Congresso Latino - Americano de Trabalhadores Bancários e de Seguros' Resolu - 

££ es 

• Promovido pela CLASC, realizou-se de 3 a 6 Ago 71, em Caracas, Venezuela, 

o 15 Congresso Latino-Americano de Trabalhadores Bancários e de Seguros (l). 

Durante o Congresso, foi lançado um Manifesto dos Trabalhadores de Bancos e 

Seguros que diz, em sua parte conclusiva, o seguinte: 

"Lutaremos para: 

a) que o sistema bancário seja uma empresa de serviço nacional e,portanto , 

sem utilidades ou rentabilidade para setores especiais; 

b) que o comércio bancário estrangeiro, que a" a usurpaçao de bens nacionais 
por parte de capitais alheios, seja suprimido nos países latino-americanos; 

c) que a propriedade privada capitalista dos bancos seja eliminada definiti 

vãmente, por todos os meios que cada povo possua em suas  r,. os , como única forma 
de conseguir a libertação do homem, até hoje submetido a expropriaçao econômica a 
que o têm subjugedo os poderosos setores que dirigem o comercio bancário; e 

d) que o sistema bancário seja apoiado por cada nação, democratizando-lhe o 
serviço,e sob a direção do próprio povo, através de seus trabalhadores organiza - 

dos pela comunidade mundial." 

"Afirmamos: 

- Que pelo exposto e a fim de estabelecer um sistema bancário democrático e 
a serviço do desenvolvimento e da libertação de nossos paises, concluimos que o 
comércio bancário deve ser nacionalizado".» (Jornal "CLASC", n? 37 de Set 71) 

* 

2)  39 Congresso Pretende Oficializar União com a CPUSTAL - Surgimento da Central 
Onica de Trabalhadores da América Latina (CUTAL) - Havana Busca. Aproximação. 

* A CLASC pretende realizar, em novembro próximo, em BOGOTÁ, o seu 62 

gresso. 

Con 

(1) Vide CI-SI AGO 71,   folha 11.3. 
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Nele, o setor pró-comunista da referida Confederação procurara obter a ado- 
ção oficial, por parte da mesma, de uma posição pro-unidade com o CPUSTAL. 

Da formalização da unidade de ação CPUSTAL - CLASC depende a realização do 
Congresso Constituinte da projetada CUTAL (Central Única dos Trabalhadores da Ame 
rica Latina), cujo tema será parte das importantes reuniões que o mais alto nível 

comunista promovera em SANTIAGO no próximo mes de janeiro 72. 

Convém assinalar que HAVANA também procura uma aproximação com a CLASC, a 
fim de incorporar suas forças sindicais ao "movimento latino-americano de liberta 

ção nacional". 

É possível que c.062 Congresso da CLASC participem importantes lideres sindi 
cais comunistas latino-americanos.* (PRG 027405/71)» 

^ 

». 

»  ■*  * 

g. Conselho Permanente de Unidade Sindical dos Trabalhadores da America Lr.tina 
(CPUSTAL) - Reunião do Conselho Geral em LA PAZ - Recep>,ão Pelo Então Pres 
Juan José Torres - "Natal de 1971 Sem 'Presos Sociais' na América Latina". 

* 0 Conselho Geral da CPUSTAL reuniu-se, de 2 a 5 Ago 71, em La Paz, Bolí - 
via, sob o tema "luta dos trabalhadores por seus direitos e contra os monopólios 

e oligarquias". 

Na ocasião, os delegados da CPUSTAL, a convite do então Presidente Torres, 
tiveram uma reunião conjunta em seu gabinete. 

A reunião teve lugar no Palácio Legislativo, onde funcionava a "Assembléia 

do Povo". 

Entre as diversas resoluções tomadas pelo Conselho, destacam-se as seguin - 

tes: 

"a - Convocar a Grande Conferência Continental de Unidade, projetada para 

reforçar a Unidade Sindical da AL. 

Nessa convocação, deverão ser levados em conta os problemas mais imediatos 
que afligem os trabalhadores e os nossos povos, as liberdades dos presos sociais 
e políticos, a defesa de nossas riquezas e a luta contra o imperialismo e as oli- 

garquias ; 

b - Lutar contra os monopólios e a oligarquia, por uma economia nacional e 

independente; 

c - Solidariedade internacional, compreendendo a solidariedade com os presos 
e perseguidos, pela defesa das liberdades democráticas e dos direitos humanos; 

Sugerimos a realização de uma grande campanha continental, a partir  desta 
reunião, no sentido de obrigar os governos reacionários d: :■  :: :;i em sua política 
repressiva, pondo imediatamente em liberdade os presos e cessando a repressão. 

Dentro dessa campanha, devem ser programadas numerosas ações de solidarieda 
de, que vão desde as declarações, ate a realização de greves. 

Todos os reclamos devem ser dirigidos aos governos do continente, principal 
mente onde a perseguição se exerce qual norma permanente, como na Guatemala, Hai- 

ti, Paraguai, Brasil e Argentina. 
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Propomos que essa campanha continental se faça sob o lema fNatal de 

11.9 

1971 
sem presos sociais na A. Latina'. 

d - Solidariedade com Cuba, Chile, Bolivia e Peru. 

Exortamos os trabalhadores e setores progressistas (l) de nosso continente 
a manterem-se alertas frente as maquinações do imperialismo contra os paises em 
processo de libertação definitiva, e a criarem amplos comitês de apoio a esses 
esforços".* ("Revista Sindical Latino-americana',' da CPUSTAL, n^ 10,de Jul/Ago 7l) 

* * * 

h. Conferência de Paz Cristã - (CPC) - 4a Assembléia Geral Cristã Pela Paz (ACPA) 
Define Seus Rumos Pró-Soviéticos (2) - Eleição de Novos Dirigentes e Resolu- 

ções Aprovadas. 

* Da IV Assembléia Geral Cristã pela Paz (ACPA), realizada em Praga de 30 
Set a 4 Out 71, participaram 231 delegados, procedentes de 47 países. 

Na reunião, foi registrada a mensagem de saudação do secretario-geral da 
O.N.U., U THANT, na qual este se identificou com a lema da ACPA " A nossa respon 
sabilidade por um mundo melhor", ideía que, segundo ele, corresponde aos princí- 
pios da Carta das Nações Unidas. (3) 

Por ocasião da reunião plenária, celebrada no dia 19 Out 71> o secretario- 
geral em exercício, Janusz MAKOWSKI, falou sobre os deverès e o trabalho da Con- 
ferência de Paz Cristã que, em virtude dos esforços realizados para coordenar as 
Igrejas, comunidades cristãs, grupos e individuos do mund .) inteiro na luta em 
prol da paz e da justiça social, se tornou um membro inseparável do Movimento In 

ternacional da Paz. (4)- 

Na mesma ocasião, procedeu-se, também, as eleições dos novos dirigentes da 
Conferência de Paz Cristã, os quais exercerão as suas funções ate a próxima ACPA. 
Como era de esperar, o metropolita Nikodim foi eleito presidente; Janusz Makows- 
ki, o atual secretario-geral em exercício, foi eleito um dos vice-presidentes. A^ 
lém de Makowski, foram também eleitos para desempenhar esse cargo: 

- o bispo Tibor Bartha (Hungria) s 

- o professor Sérgio Arce-Martinez (Cuba) 
- o Dr Heinrich Hellstein (Suiça) 
- o pastor R. Andriamanjato (Madagascar) e 
- A. K. Thampi (índia). 

A Conferência de Paz Cristã adotou totalmente o rumo político da União So- 
viética. Apesar das perdas sofridas pelas sp ração das Conferências Regionais da 
Europa Ocidental, mostrou-se capaz de prosseguir o seu trabalho. Presume-se que, 
do deslocamento das forças dentro dos grêmios t.iretivos, resultará uma posição 
mais destacada da América Latina. Na zona européia, será a Hungria, antes da Tche 
coslovaquia, que ocupara o primeiro plano, desempenhandor _; ^ 1 moderador anteri- 

ormente atribuído aos tchecos. ^ (S-208/71) 

(1) Comunistas e/ou simpatizantes. 
(2) Vide CI-SI Jun 71, folha 2.1, Ago 71, folha 11.4 e Set 71, folha 11.4 
(3) As atividades das organizações de frente comunistas estão, novamente, aumen- 

tando, particularmente na América Latina e na Europa Ocidental. As principais 
organizações, lideradas pelo CPM, realizam esforços especiais, a fim de entra 
rem em mais íntima colaboração com a ONU e suas agencias, para confundi-las 

a serviço do comunismo. 
(4) De nitida  inspiração comunista. 
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* Ao final dos seus trabalhos, a Assembléia aprovou mensagem exortando "os 
cristãos do mundo inteiro a redobrarem a luta contra as armas de extermínio em 
massa, a favor do desarmamento, pela realização dos principies da coexistência 

pacífica, pela amplitude universal da ONU, pela libertação dos povos cprimidos 
que, na Ásia, África e América Latina, são vitimas das estruturas sociais injus- 

tas." 
A Assembléia também censurou o anticomunismo (grifo nosso), através do qual 

"se desviam os povos da luta pela paz e pela justiça." Censurou, igualmente, a po 
lítica atual da Grã-Bretanha, que"não contribui para aliviar a tensão na Europa'.' 
Adotou uma resolução sobre os"problemas cruciais:" Indochina, conflito arabe-isrefâ 
lense, segurança européia, Paquistão Oriental, luta contra o racismo, África do 
Sul. Os congressistas aprovaram o envio de uma cartada Sra Bernadette Devlin,mem- 
bro do Parlamento britânico pela Irlanda do Norte (l), expressando o seu protes- 
to contra as cruéis repressões exercidas pelas autoridades britânicas contra a mi 

noria católica no Ulster."*  (PRG 26879/71) 

* Segundo "Le Figaro", de 15 Out 71, "em seguida aos acontecimentos de 1968 
na Tchecoslováquia, profundas repercussões ocorreram dentro da CPC, de tal modo 
que se transformou em instrumento da política soviética", tendo sido eleitos no- 
vos dirigentes, em substituição àqueles que se opuseram a invasão russa. * (ICFO 

ne 248, Out 71) 

■a- -M- ■«■ 

(l)  Vide  este CI-SI,   folha 6. 
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Violações aos Direitos dos Povos Indígenas 
 

 

Introdução: a doutrina de segurança nacional e a ideologia integracionista contra 

os povos indígenas 

 

O Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV) estimou em 8350 índios 

mortos durante a ditadura militar, destacando que se tratava de um levantamento 

parcial, que não conseguiu levar em consideração todos os povos afetados. Esse dado, 

que traduz gravíssimas violações de direitos humanos, é mais um dos que afastam o 

mito de que a ditadura militar teria sido branda. Ele reflete um período em que, 

paradoxalmente, foi aprovada uma legislação, o Estatuto do Índio, e criada uma 

instituição, a Funai (Fundação Nacional do Índio), com o alegado intuito original de 

proteger os povos indígenas. 

O Estatuto (Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 1973) foi seguidamente violado, 

no entanto, inclusive pela própria Funai (instituída a partir da Lei nº 5371, de 5 de 

dezembro de 1967), que foi militarizada e se tornou um instrumento para graves 

violações de direitos humanos, alegadamente em nome de “integração” do índio à 

sociedade brasileira. 

Importante documento de 1974, “A política de genocídio contra os índios do 

Brasil”1, apontava o cunho integracionista do Estatuto do Índio, de 1973, sancionado 

por Médici, e do governo Geisel, cujo Ministro do Interior, Maurício Rangel Reis, 

afirmava se faria o que se chamava de integração do índio à sociedade brasileira o 

mais rápido possível. A Funai estava subordinada a esse ministério, que coordenava 

políticas de colonização da Amazônia, de interesses frontalmente contrários aos dos 

povos indígenas. 

 

                                                 
1 ASSOCIAÇÃO DE EX-PRESOS POLÍTICOS ANTIFASCISTAS (AEPPA). A política de genocídio contra 
os índios do Brasil. 16 de março de 1974, Arquivo Nacional. 
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O que significava essa integração? O conceito, juridicamente, não era preciso – 

como tampouco era o de “segurança nacional”. Essa imprecisão, em termos jurídicos, 

era usada pelo Estado para “legitimar” a arbitrariedade e as graves violações de 

direitos humanos. A imprecisão também ocorria em termos teóricos: 

 

Por se tratar de noções imprecisas, “integração”, “aculturação” e “assimilação”, 
passaram a ser substituídas pelos conceitos mais elaborados de “genocídio” e 
“etnocídio”, em particular nas etnografias que surgiram a partir dos anos 70 em 
diante, quando as novas mobilizações e organizações políticas dos índios 
obrigaram os pesquisadores a efetuar uma guinada narrativa em favor de 
noções como “etnogênese”, “etnodesenvolvimento” e “reelaboração cultural”. 
Quer dizer, para os antropólogos os índios já não estariam mais 
desaparecendo e se aculturando diante das políticas indigenistas ou da 
ausência delas, mas sim resistindo a elas e se reinventando culturalmente a 
partir delas2. 

 

O discurso da integração e da assimilação serviria para legitimar, nos campos 

jurídico e teórico, a usurpação das terras indígenas sob o pretexto da perda da 

identidade desses povos. Ademais, se a ditadura militar tornou como política pública 

práticas de genocídio e etnocídio, também é verdade que ações mobilização e 

resistência aconteceram. 

                                                 
2 SILVA, Christian Teófilo da. Indigenismo como ideologia e prática de dominação: Apontamentos 
teóricos para uma etnografia do indigenismo latino-americano em perspectiva comparada. Latin 
American Research Review, vol. 47, nº 1, 2012, p. 16-34, p. 19. 
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Os povos indígenas têm consciência do massacre que sofreram. Karai Popygua 

(ou, em seu “nome de branco”, David Martim), Guarani Mbyá da Terra Indígena 

Jaraguá, em São Paulo no lançamento da campanha Índio é Nós, em abril de 2014, 

ressaltou que: “Na ditadura, quem mais morreu não foram os ativistas, os jovens 

universitários que estavam lutando pela liberdade do país. Foram os indígenas. Então 

essa situação muito revolta a gente. [...] As pessoas não conseguem ver a gente como 

povo originário e que tem uma resistência.”3. É necessário combater essa invisibilidade. 

A Câmara dos Deputados, em 1977, criou uma comissão parlamentar de 

inquérito com o fim de apurar denúncias relativas à invasão de reservas indígenas e 

avaliar o sistema de medidas desenvolvido no sentido de resguardar a fixação dos 

grupos indígenas, formada pelos Deputados Federais Israel Dias Novaes (presidente), 

Lauro Rodrigues (vice-presidente), Ubaldo Corrêa (relator) e João Pedro (relator-

substituto): “Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias relativas 

à invasão de reservas indígenas e avaliar o sistema de medidas desenvolvidas, no 

sentido de resguardar a fixação dos grupos indígenas nos respectivos ‘habitats’”. 

O padre Antônio Iasi Júnior, então secretário do Cimi (Centro Indigenista 

Missionário), começou seu depoimento aos deputados afirmando que 

 

As investigações que se tentaram fazer sobre o índio e, agora, se tentam, 
novamente, têm muito a ver com as investigações sobre o Esquadrão da 
Morte. Estas têm muito a ver com as investigações do Esquadrão da Morte. 
Estas, como aquelas, jamais chegarão ao término, porque há muita gente 
importante envolvida no assunto. “Se eu fosse chamado a depor, dizia-nos um 
alto funcionário da Funai, não sobrariam nem governadores, nem senadores, 
nem deputados, nem sequer as missões, pois todos cometeram graves 
irregularidades contra os índios”.   
E o referido funcionário poderia acrescentar, com respeito à FUNAI, o mesmo 
que Jader de Figueiredo Correia disse a respeito do SPI, quando depôs, numa 
CPI como esta, no dia 19 de junho de 1968: “O difícil não é apurar os 
criminosos do SPI, mas, sim, os inocentes. (Diário do Congresso Nacional, 
28/4/1971, p. 6). 
[...] 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, a semelhança entre FUNAI e Esquadrão da 
Morte não reside apenas na dificuldade de apuração dos fatos, mas nesses 
mesmos fatos, que chamam ambas entidades a um julgamento, pela opinião 

                                                 
3 ÍNDIO É NÓS. Os vídeos do lançamento paulista de Índio é Nós. 3 maio 2014. Disponível em < 
http://www.indio-eh-nos.eco.br/2014/05/03/os-videos-do-lancamento-paulista-de-indio-e-nos/ >. Acesso 
em 18 fev. 2015. 
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pública nacional e internacional, já que a nossa justiça, domesticada pela 
exceção, se torna incapaz de o fazer.4 

 

E há uma correlação óbvia com o Esquadrão da Morte, nos dois casos o Estado 

torna-se um aparato de matar. Como no Esquadrão da Morte, trata-se de muitos 

criminosos em vários escalões, que chegavam aos mais altos postos da república: os 

presidentes da república, como foi demonstrado no relatório da CNV. Não que se 

tratasse de algo desconhecido: a novidade do relatório foi o reconhecimento pelo 

próprio Estado disto que Darcy Ribeiro apontava já em 1969:  

 

Todas essas coisas estão conectadas – o massacre de índios, as torturas de 
presos políticos e a matança de mendigos e marginais. Não é pura 
coincidência que os membros do “Esquadrão da Morte” sejam os mesmos 
militares e as mesmas polícias que torturam os presos políticos nas prisões e 
nos quartéis; [...] Não se trata de um defeito do povo brasileiro, mas do regime 
ditatorial, que só se mantém através destes mecanismos.5 

 

O relatório da Comissão Nacional da Verdade logrou apresentar as graves 

violações de direitos humanos praticadas contra os povos indígenas no Brasil como 

fruto das políticas de Estado, que geraram o esbulho das terras, escravização e 

massacre das populações, chegando ao ponto do que chamou, com razão, de 

“genocídio terceirizado”, com o extermínio das populações pelas empresas 

colonizadoras e outros particulares, além da atuação direta dos agentes do Serviço de 

Proteção ao Índio na perpetração desses crimes, documentada no relatório da 

Comissão de Investigação do Ministério do Interior de 1967, conhecido como Relatório 

Figueiredo, pois foi presidida pelo procurador Jáder de Figueiredo Correia: 

 

São os planos governamentais que sistematicamente desencadeiam esbulho 
das terras indígenas.  
Na década de 1940, Getúlio Vargas inicia uma política federal de exploração e 
ocupação do Centro-Oeste por colonos – a chamada “Marcha para o Oeste” – 
contatando populações indígenas isoladas e favorecendo a invasão e titulação 
de terras indígenas a terceiros. Essa política de “colonização dirigida” já vinha 
sendo adotada por vários governos estaduais e se encontra desse modo 
reforçada.  
[...] 

                                                 
4 As citações deste depoimento vieram do Diário da Câmara dos Deputados de 13 de setembro de 1977. 
5 RIBEIRO, Darcy. Encontros. Org. de R. Reis, S. Cohn e S. Campos. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 
2007, p. 77. 
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O relatório da Comissão de Investigação do Ministério do Interior de 1967, 
presidida pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, constata a existência de 
problemas desse tipo em quase todo o território nacional e, no caso do esbulho 
ocorrido no sul do antigo estado do Mato Grosso, traz anexa lista de nomes de 
beneficiados com terras indígenas e suas vinculações com políticos, juízes, 
militares e funcionários públicos. 
A articulação dessas políticas regionais com um projeto nacional é explicitada, 
por exemplo, nas resoluções e recomendações aprovadas pela I Conferência 
Brasileira de Imigração e Colonização, realizada entre abril e maio de 1949, em 
Goiânia, pelo Conselho de Imigração e Colonização (CIC). Segundo elas 
(BRASIL, 1949a, p. 4), a “delimitação das terras habitadas pelos índios” deveria 
ser acompanhada pelo estabelecimento de colonizações em moldes técnicos 
nas proximidades: “Facilitar-se-ia, assim, não só a penetração e o 
desbravamento do hinterland brasileiro, como também a assimilação desses 
nossos patrícios por um processo de aculturação” (Idem). Imediatamente após 
a Conferência de Goiânia, em maio do mesmo ano, o estado do Paraná e o 
Ministério da Agricultura firmam um acordo (BRASIL, 1949b) para a 
“reestruturação” das terras dos povos Guarani e Kaingang, convertendo terras 
indígenas ocupadas e tituladas no estado em terras devolutas.  
Essas violações dos direitos territoriais indígenas que, note-se, estavam 
garantidos aos índios na Constituição de 1934 (art. 129) e em todas as 
Constituições subsequentes, estão na origem das graves violações de direitos 
humanos – como a tentativa de extinção dos Xetá no Paraná, o genocídio dos 
Avá-Canoeiro no Araguaia e os sucessivos massacres dos Cinta Larga no 
Mato Grosso, relatados neste texto.  
Foram emitidas amiúde declarações oficiais fraudulentas que atestavam a 
inexistência de índios nas áreas cobiçadas por particulares. Para tomar posse 
dessas áreas e tornar real essa extinção de índios no papel, empresas e 
particulares moveram tentativas de extinção física de povos indígenas inteiros 
– o que configura um genocídio terceirizado – que chegaram a se valer de 
oferta de alimentos envenenados, contágios propositais, sequestros de 
crianças, assim como de massacres com armas de fogo. Em 1967, o Relatório 
Figueiredo, encomendado pelo Ministério do Interior, de mais de 7.000 páginas 
e 30 volumes, redescoberto em novembro de 2012, denuncia a introdução 
deliberada de varíola, gripe, tuberculose e sarampo entre os índios6.  

 

O fim do SPI e a criação da Fundação Nacional do Índio (Funai) por meio da Lei 

nº 5371 de 5 de dezembro de 1967, no entanto, não significaram o fim das graves 

violações de direitos. Com a ditadura militar, elas se agravaram: “Os males que as 

estradas [Diz o padre Antonio Iasi] construídas na Amazônia com beneplácito, ou a 

revelia da Funai, causaram riscos à região [Isso era na década de 1970], supera, e 

muito, tudo o que lhes aconteceu nos 70 anos anteriores.” 

O tempo anterior é de genocídio. A experiência do Serviço de Proteção ao Índio, 

o Serviço de Proteção virou um serviço de massacre, de espoliação, mas a década de 

1970, com os projetos desenvolvimentistas da ditadura, teriam superado esse tempo 

                                                 
6 BRASIL. COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Relatório. Vol. 2, p. 200-201. 
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de massacre, o que mostra o seguinte, é verdade que o passado da questão indígena 

no Brasil é um passado de genocídio. 

Esse conceito jurídico é preciso. Está previsto como crime no Brasil desde a Lei 

nº 2889 de 1º de outubro de 1956, que se seguiu à ratificação, pelo Brasil, em 1952, da 

Convenção para a prevenção e repressão do crime de genocídio (celebrada pela 

Organização das Nações Unidas em 1948) 7. Quando ela foi discutida na ONU, o Brasil 

se opôs8 – e logrou seu intento – a que a Convenção incluísse a assimilação cultural e 

a destruição das culturas, ou seja, o etnocídio.  

O termo é recente (as novas Constituições do Equador e da Bolívia o previram), 

e não está presente na Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos 

Indígenas, de 2007, embora seu sentido esteja no artigo 8º (no parágrafo primeiro, “Os 

povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimilação forçada ou a destruição 

de sua cultura.”). Ele não está tipificado no Brasil – e Bartolomé Clavero critica essa 

noção por sua baixa eficácia jurídica9. No entanto, como o próprio jurista lembra, “[...] 

cabe colocar a questão de se já não resulta genocida a destruição cultural deliberada. 

A supressão de culturas implica a eliminação de comunidades e, assim, a lesão de 

indivíduos em uma dimensão nevrálgica para suas próprias liberdades”10. 

As culturas indígenas detêm uma relação especial e sagrada com os seus 

territórios, que não pode ser subsumida, de forma alguma, pelas formas de apropriação 

                                                 
7 Segundo essa lei, o tipo penal compreende as seguintes condutas: “Art. 1º Quem, com a intenção de 
destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: 
a) matar membros do grupo; 
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição 
física total ou parcial; 
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 
e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo.” 
8 Ver CLAVERO, Bartolomé. ¿Hay genocidios cotidianos? y otras perplejidades sobre América Indígena. 
Copenhague: IWGIA, 2011; 
9 Clavero pondera, que se a distinção entre genocídio e etnocídio não é nítida, ela tem um sentido, pois o 
etnocídio significaria “a destruição de culturas com o efeito análogo do desaparecimento total ou parcial 
de povos” (“La distinción entre genocidio y etnocidio no es por cierto nada nítida, pero encierra un 
sentido. Dado que la tipificación internacional del genocidio se ciñe en lo fundamental, aunque no en 
exclusiva, al exterminio físico, el concepto de etnocidio se ha sumado para significarse la destrucción de 
culturas con análogo efecto de desaparición total o parcial de pueblos.” CLAVERO, Bartolomé. ¿Hay 
genocidios cotidianos? y otras perplejidades sobre América Indígena. Copenhague: IWGIA, 2011, p. 42).  
10 ‘”[…] cabe plantearse la cuestión de si no resulta ya genocida la destrucción cultural deliberada. La 
supresión de culturas implica la eliminación de comunidades y así la lesión de individuos en una 
dimensión neurálgica para sus propias libertades.” (CLAVERO, Bartolomé. La Destrucción de Las Indias, 
ayer y hoy. Madrid: Marcia Pons, 2002, p.166-167). 
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do espaço previstas no Direito Civil. Para os povos indígenas, a espoliação das terras é 

uma grave violação de direitos humanos, porquanto pode ensejar a desestruturação de 

todo um povo e o seu etnocídio. 

Essa posição encontra fundamento no direito brasileiro mesmo antes da 

Constituição de 1988. Um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos, Victor 

Nunes Leal (não por acaso, aposentado à força do Supremo Tribunal Federal depois 

do AI-5), bem compreendeu a questão. Em lapidar voto no Recurso Extraordinário nº 

44.585, julgado pelo STF em 1961, ele asseverou que não se trata de direito de 

propriedade comum, mas do “território dos índios”; “Não está em jogo, propriamente, 

um conceito de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos termos; trata-se do 

habitat de um povo.” [grifos do original]11. A decisão consolidou jurisprudência nesse 

sentido. 

A ditadura militar trouxe um dado novo à política indigenista pós-Vargas, que foi 

o da falta de controle social: das arbitrariedades locais de colonos e fazendeiros, os 

conluios dos chefes locais com a polícia e os militares, às políticas engendradas em 

Brasília. O caráter autoritário do regime e a pesada censura, bem como a propaganda 

oficial ufanista dos projetos desenvolvimentistas, dificultavam as denúncias sobre 

esses crimes. 

A própria doutrina de Segurança Nacional servia para “legitimar” as graves 

violações de direitos humanos contra os povos indígenas, pois ela é etnocêntrica, 

racista e desenvolvimentista. A sobrevivência dos índios e a existência de suas culturas 

foram subordinadas aos grandes projetos de colonização do país, o que foi alvo desta 

denúncia em 1974: 

 

Em 1970, toma impulso o movimento de ocupação efetiva das terras adquiridas 
pelos grupos econômicos nos anos anteriores, estimulado por créditos 
internacionais. O Banco Mundial destinou, a partir daquele ano, 40 milhões de 
dólares para financiar investimentos em pecuária no nosso país. O governo 
federal o secundou, estabelecendo incentivos fiscais (isenção de 50% do 
Imposto de Renda e outras facilidades para quem se decidisse a investir na 
Amazônia. E se encarregou da infraestrutura e da mão de obra, criando o 

                                                 
11 Nesse julgamento, de 30 de agosto de 1961, considerou-se inconstitucional (vencido o Ministro 
Relator, Ribeiro da Costa) lei de 1958 do Estado do Mato Grosso que visava reduzir as áreas indígenas. 
Disponível em < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=144244 >. Acesso 
em 28 fev. 2015. 
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Plano de Integração Nacional (PIN) para a construção de um sistema de 
estradas e o deslocamento de trabalhadores. 
Para as numerosas tribos habitantes da extensa região e que inevitavelmente 
seriam alcançadas pela frente de expansão, foi definida uma atuação que a 
presidência da FUNAI traduziu da seguinte forma na Portaria nº 01/N, de 
25/1/1971: 
“I – A assistência aos índios, que deve ser a mais completa possível, não visa e 
não pode obstruir o desenvolvimento nacional nem os eixos de penetração 
para a integração da Amazônia”.  

 

Esse tipo de ação, com profundos impactos sobre o meio ambiente, e financiada 

pelo Banco Mundial (organização do sistema ONU que não se negou a financiar a 

degradação ambiental e o genocídio dos povos indígenas12), encontrava um pretexto 

legitimador no conceito de segurança nacional, tal como moldado na Escola Superior 

de Guerra ao longo dos anos 1950 e 1960, e como foi sistematizado pela legislação da 

ditadura militar. 

O Cimi nasceu em resposta a essas políticas, em especial à Transamazônica (a 

BR-230), inaugurada em 1972, que fez os Bispos da Amazônia reunirem-se em 

Santarém em maio desse mesmo ano. Comenta Dom Erwin Kräutler que, já no ano 

seguinte, é publicado importante documento de denúncia da política genocida 

assumida pela ditadura militar, e que serviu para mostrar o caráter largamente inefetivo 

do Estatuto do Índio: 

 
[...] já em 1973, o Cimi publica o “Y-juca-Pirama: o Índio aquele que deve 
morrer” documento que denuncia a política genocida do governo brasileiro 
contra os povos indígenas do país. A consistência das informações e análises 
apresentadas causou tão grande impacto junto à opinião pública nacional e 
internacional a ponto de ofuscar a publicação da Lei 6001/73 (Estatuto do 
Índio) que os militares pretendiam utilizar como propaganda para amenizar os 
efeitos das denúncias sobre o extermínio de indígenas brasileiros 
frequentemente denunciados no exterior13. 

 

                                                 
12 Shelton H. Davis, no importante Vítimas do milagre, não deixou de destacar o papel desse Banco e 
das multinacionais na destruição da Amazônia, em conjunto com o governo brasileiro. No final da obra, 
pede uma mobilização pública “que questione as prioridades da política de desenvolvimento 
internacional, e que torne os autores da política externa, as instituições internacionais de crédito e as 
companhias multinacionais responsáveis por suas atividades nessas áreas pioneiras [...]” (DAVIS, 
Shelton H. Vítimas do Milagre: O desenvolvimento e os Índios do Brasil. Trad. J. A. Faure Pontual. Rio 
de Janeiro: Zahar Editores, 1978, p. 203). 
13 KRÄUTLER, Dom Erwin. O índio: aquele que deve VIVER. In: CONSELHO INDIGENISTA 
MISSIONÁRIO (CIM I). Povos indígenas aqueles que devem vier: Manifesto contra os decretos de 
extermínio.Brasília: Cimi, 2012, p. 11. Disponível em < http://www.cimi.org.br/pub/cimi40anos/0-
%20Livro%20-%20Cimi%2040%20anos%20-%20Final%20%281%29.pdf>. Acesso em 24 fev. 2015. 
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Nesse documento, foi denunciado que a BR-80 cortou o então Parque Nacional 

do Xingu (no entanto uma das vitrines da política indigenista nacional)14 ao norte, 

dividiu a tribo Tukarramãe e levou-lhe doenças como sarampo; o General Oscar 

Geronymo Bandeira de Mello, presidente da Funai, apenas comentou, em julho de 

1971, que “o Parque Nacional do Xingu não pode impedir o progresso do país”15. 

A Funai trabalhava contra suas funções legais e contra os povos indígenas, 

colaborando na espoliação de suas terras, dando, em favor de grileiros e das empresas 

esbulhadoras, certidões negativas da presença de índios em áreas, no entanto, por 

esses povos habitadas. O general então à frente da Funai, Ismarth Araújo de Oliveira, 

confessou que a Funai dava certidões negativas mesmo quando não sabia se a área 

era habitada por índios:  

 

Com o estímulo do governo para investimentos na Amazônia, em 1969, a 
Sudam estipulou como pré-requisito para a concessão de incentivos fiscais 
para empreendimentos na Amazônia Legal que os interessados solicitassem 
junto à Funai uma “certidão negativa” para a existência de grupos indígenas na 
área pleiteada. A CPI de 1977 constatou que várias certidões negativas foram 
concedidas para áreas habitadas por populações indígenas. O próprio 
presidente da Funai, General Ismarth Araújo de Oliveira, admitiu em 
depoimento à CPI que o órgão não tinha total conhecimento das áreas 

                                                 
14 Criado pelo decreto nº 50.455, de 14 de abril de 1961; sua redução pela BR-80 foi oficializada pelo 
decreto nº 68.909, de 13 de julho de 1971. 
15 Y-JUCA-PIRAMA: o Índio aquele que deve morrer. Documento de urgência de Bispos e Missionários. 
25 dez. 1973, p. 5. Disponível em < http://urubui.blogspot.com.br/2012/02/y-juca-pirama.html >. Acesso 
em 23 fev. 2015. 
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habitadas por populações indígenas e que, portanto, não havia condições de 
determinar com exatidão se havia ou não habitantes nas áreas pleiteadas por 
investidores16. 

 

Podemos entender que a divisa informal da Funai era in dubio contra índio, em 

sintonia com o desenvolvimentismo que, por negar a legitimidade das práticas e as 

formas de apropriação do território dos povos indígenas, era fundamentalmente 

etnocida. Na verdade, o “contra índio” não pressupunha nem mesmo a dúvida: a CPI 

de 1977 descobriu também que não havia nenhuma terra indígena demarcada em um 

Estado como o Amazonas, não só o mais extenso do país e com grande população de 

índios, mas como um dos mais visados pelos grileiros e pelos projetos colonizadores 

da ditadura militar. 

Se o problema do Brasil, segundo essa doutrina, seria aumentar seu “poder” 

para ter mais “segurança”, o desenvolvimento econômico seria uma chave para o 

aumento do poder: 

 

Essa ideologia militar revelar-se-ia hostil aos índios também no aspecto do 
desenvolvimentismo, que se opunha diretamente às formas de vida dos povos 
indígenas. As políticas de desenvolvimento eram justificadas pela necessidade 
de aumento do “poder nacional” e, consequentemente, da segurança do 
Estado. Tal ideia era exposta no Conceito Estratégico Nacional, elaborado em 
1969 no fim do governo de Costa e Silva (doc. III), em que se elencam as 
“premissas de segurança interna”:  
 
“5.1.1 – O problema brasileiro é, basicamente, o seu insuficiente 
desenvolvimento; por isso mesmo, o objetivo principal da política do governo é 
o desenvolvimento harmônico do País, a serviço do progresso social e da 
valorização do Homem Brasileiro.  
5.1.2 – O desenvolvimento pressupõe a manutenção da ordem e das 
instituições e a consequente criação de uma expectativa de segurança político-
social para os investimentos. Desse modo, para a consecução dos objetivos da 
política governamental de desenvolvimento, impõe-se a existência de um clima 
de ordem interna e de estabilidade institucional.” 
 
No contexto da Guerra Fria, a menção ao Ocidente significava também a 
adesão ao bloco capitalista. Entre os “objetivos nacionais atuais”, lia-se o 3.10, 
“Ocupação efetiva dos espaços vazios do território nacional.”; nas “políticas de 
consecução”, “4.1.14 – Opor-se à criação de organismos supranacionais e 
rejeitar disciplinamentos externos contrários aos interesses do País, 
particularmente no que diz respeito às políticas demográfica e ambiental, 
ocupação dos espaços vazios e aproveitamento dos recursos hídricos.” Nesse 
aspecto, destacava-se a Amazônia. Em documento ultrassecreto da Agência 

                                                 
16 BRASIL. COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Op. cit., p. 207. 
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Central do SNI, (doc. VI), faz-se uma crítica, em nome do desenvolvimento 
nacional, contra o ambientalismo internacional:  
 
“Embora válida, a tese da poluição ambiental tem servido de pretexto para 
nações industrializadas, como a SUÉCIA e a NORUEGA que receiosas [sic] de 
uma concorrência à sua indústria madeireira, têm desenvolvido uma campanha 
mundial de ‘preservação da floresta Amazônica’ e de combate à ‘devastação’ 
das reservas florestais do BRASIL.” (p. 8) 
 
A menção aos países nórdicos provavelmente decorria da 1ª Conferência da 
ONU sobre Meio Ambiente em 1972, que originou a Declaração de Estocolmo. 
O provincianismo devastador-desenvolvimentista obedecia à doutrina de 
segurança nacional17. 

 

Os obstáculos aos projetos desenvolvimentistas, energéticos, de agropecuária, 

de colonização, eram tratados como ameaças à segurança nacional, pois diminuiriam o 

“poder” do país. A questão ambiental era tratada dessa forma, e os índios também. Por 

conseguinte, apesar de não terem se posicionado como opositores políticos da ditadura 

militar, os povos indígenas atingidos devem ser considerados em sua resistência 

social, pois foram o alvo de políticas de Estado de genocídio e etnocídio. Não 

contabilizá-los entre as vítimas da ditadura seria o equivalente a não contar ciganos e 

judeus entre os mortos do nazismo, apenas porque a grande maioria dos mortos pelas 

políticas de extermínio não tinha atuação política. 

Também de acordo com a doutrina de segurança nacional, como podemos 

perceber nas práticas de controle e vigilância adotadas pelo regime, a denúncia desse 

estado de coisas era uma ação contra a segurança nacional, por afetar a imagem do 

país; seria um exemplo de “guerra psicológica adversa”, primeira fase da “guerra 

revolucionária” que seria movida pelo chamado Movimento Comunista Internacional 

(MCI).  

Dentro desse esquema, a defesa dos direitos humanos poderia ser equiparada à 

guerrilha. Nos Sumários do Comunismo Internacional, elaborados pelo Serviço 

Nacional de Informações (SNI), via-se a data da aprovação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos da ONU como uma data para os comunistas, não obstante a 

União Soviética tivesse se abstido de votá-la. 
                                                 
17 FERNANDES, Pádua. Segurança nacional e os povos indígenas ontem e hoje: os documentos 
sigilosos da ditadura militar no Brasil e a jurisprudência atual do STF. III Encontro Nacional de 
Antropologia do Direito. São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo (FFLCH/USP). 29 de agosto de 2013. Disponível em: < http://drive.google.com/file/d/0BxNs 
VVsXdsDudzJWakhEc1FYMjg/edit>. Acesso em 02/02/2015. 
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Este relatório não tem a pretensão de apresentar um quadro abrangente das 

graves violações de direitos humanos dos povos indígenas – tarefa que nem mesmo a 

CNV logrou cumprir, razão pela qual recomendou a necessidade de que as 

investigações continuem, numa comissão da verdade dos povos indígenas. Tratou-se 

de uma exigência dos povos indígenas organizados, a Comissão “Rubens Paiva” a 

acolheu, tendo recebido, na sua 149ª audiência pública, essa reivindicação e as outras 

recomendações desses povos pelas mãos do cacique Timóteo Popygua, da Comissão 

Guarani Yvyrupa. 

 

 

1. Desenvolvimentismo, etnocídio, genocídio e imagem internacional do Brasil  

 

A Comissão Figueiredo documentou diversas ações de esbulho e de massacre 

contra os povos indígenas perpetradas ou facilitadas pelo governo e seus agentes, 

especialmente por meio do Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Para alguns setores, 

porém, a situação era ainda pior do que a publicada, como revelaram as fontes da 

Embaixada nos Estados Unidos no Itamaraty. Essas fontes, anônimas, ainda 

explicaram quais seriam as estratégias do Brasil na Conferência de Teerã da ONU 

sobre os direitos humanos. Os diplomatas negariam internacionalmente as atrocidades: 

 

Sobre as alegadas atrocidades contra os índios, ele comentou que a verdade 
terrível era de que o que realmente aconteceu foi muito pior do que o que foi 
publicado ou comentado em boatos. Ele disse que duvidava que algum dos 
agentes do Serviço de Proteção ao Índio do antigo governo escapasse sem 
culpa. Se o assunto aparecer na Conferência de Teerã da ONU, ele revelou 
que o Brasil pretende expor a posição oficial do governo sobre a política para 
os índios e salientar que, uma vez que a posição do governo sobre a questão é 
clara e acima de crítica o assunto não é um tema conveniente para discussão 
pela Conferência. A delegação pretende enfatizar que as atrocidades vieram à 
luz como resultado da iniciativa do governo de investigar abertamente e 
completamente rumores de que crimes estavam sendo cometidos. A delegação 
foi instruída para aduzir que todos os envolvidos serão processados 
vigorosamente e que reformas foram instituídas para certificar que atrocidades 
contra índios não voltassem a ocorrer. Nenhuma tentativa para minimizar ou 
desculpar será feita18. 

                                                 
18 “On alleged atrocities against Indians, he commented that the terrible truth of what has really been 
taking place was much worse than what has been published and rumored. He said he doubted whether 
any of the officers of the former Government Indian Protection Service escaped without blame. Should 
the matter arise at the UN Tehran Conference, he revealed that Brazil intends to provide an exposition of 
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As informações do diplomata brasileiro não identificado sobre a alegada 

orientação oficial de processar todos os envolvidos com os diversos crimes do SPI não 

se cumpriram. O que, de fato, se confirmou foi a disposição do governo de afirmar que 

as atrocidades já não ocorriam, a despeito das evidências em contrário.  

Com o AI-5, imposto ao país em 13 de dezembro de 1968, as denúncias 

internas, em razão do incremento da censura, tornaram-se mais difíceis. Crescia, pois, 

nesse momento, a importância das denúncias internacionais contra a ditadura 

brasileira. 

Em 1970 o governo federal está muito preocupado com a escala crescente de 

denúncias internacionais do genocídio de índios no Brasil (bem como da tortura, como 

lembrado no capítulo sobre o “Bagulhão” deste Relatório). É apresentado, no Conselho 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), em 21 de abril de 1970, um 

relatório negando essas denúncias, que vinham especialmente da Europa e dos 

Estados Unidos. 

Alfredo Buzaid, o Ministro da Justiça, presidia o CDDPH que, no governo Médici, 

foi largamente inoperante, pois não apurava denúncias que recebia. No governo 

Geisel, ele simplesmente não funcionou. O parecer – não oficial – foi assinado por 

Danton Jobim, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); no entanto, ele não 

desmentia exatamente que houvesse “ações” de genocídio, e sim que viessem do 

governo: 

 

Fala-se na imprensa europeia de extermínio de Craós, Maxacalis, Canelas e 
Nhambiquaras por vários métodos e de Pataxós por meio de injeções de 
varíola. Afirma-se também que cargas de dinamite foram lançadas sobre os 
cintas-largas. No Brasil, mesmo que se qualifique de genocídio certas ações 
levadas a efeito por particulares ao longo da faixa pioneira, onde os civilizados 

                                                                                                                                                             
official GOB indian policy and point out that since the Government's stand on the matter is clear and 
above reproach the subject is not a proper matter for discussion by the conference. The delegation 
intends to stress that the atrocities came to light as a result of the Government's initiative to investigate 
openly and thoroughly rumors that crimes were being committed. The delegation has been instructed to 
add that everyone implicated will be prosecuted vigorously and that reforms have been instituted to make 
certain that atrocities against Indians do not recur. No attempt to minimize or apologize will be made.” 
(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Embaixada no Brasil. Telegrama ao Departamento de Estado 
“Domestic Political Jousting and Atrocities against Indians”. 19 abr. 1968, documento confidencial, A-703, 
Brown Digital Repository. Disponível em < https://repository.library.brown.edu/ >. Acesso em 16 fev. 
2015.). 
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se encontram com tribos indígenas, a política do governo federal sempre foi a 
de proteger o índio ameaçado de perseguições e de extermínio [...]19. 

 
Apesar disso, esse parecer foi um dos instrumentos utilizados pela ditadura 

militar para tentar neutralizar as denúncias internacionais: 

 
O Relatório Danton Jobim, a criação da Guarda Rural Indígena sob comando 
da Polícia Militar de Minas Gerais e uma constante pratica de visitação ao 
Parque do Xingu, franqueada pela FUNAI a autoridades internacionais e 
jornalistas, tornaram-se as peças de uma “campanha de esclarecimento” via 
Itamaraty e imprensa internacional para neutralizar as denúncias apuradas no 
Relatório Figueiredo e que segundo Informe nº 325 do CISA de 26/10/1970, 
encontrado no Arquivo Nacional, que trata da propaganda contra o Brasil no 
exterior, aponta que “o fluxo de informações contra o BRASIL, no exterior, é 
constante e se faz em larga escala” e que “o trabalho relativo à "matança dos 
Índios" foi completamente neutralizado e desmoralizado face às atividades das 
autoridades brasileiras”20. 

 

A embaixada dos EUA, em novembro de 1970, relatou que o governo brasileiro 

havia conseguido colocar o problema do “alegado genocídio” “em perspectiva” 

convidando jornalistas estrangeiros para visitar o Brasil. Continuavam existindo 

denúncias internacionais de tortura21. Os Sumários do Comunismo Internacional, 

elaborados e publicados pelo Serviço Nacional de Informações (SNI), apresentam 

vários exemplos da preocupação com as denúncias das graves violações de direitos 

dos povos indígenas. 

Dom Pedro Casaldáliga, como Bispo de São Félix, havia escrito uma carta 

pastoral em novembro de 1971, afirmando que a reforma agrária, tal como estava 

sendo realizada na Amazônia, havia entregado os camponeses às “grandes 

sociedades nacionais ou multinacionais”, e que a integração do índio significaria o 

                                                 
19 FOLHA DE S. PAULO. Índios: relatório não oficial refuta cabalmente alegações sobre genocídio. 22 
abr. 1970. 
20 POVOS INDÍGENAS E DITADURA MILITAR: Subsídios à Comissão Nacional da Verdade 1946-1988. 
2012. Disponível em <https://idejust.files.wordpress.com/2012/12/povos-indc3adgenas-e-ditadura-militar-
relatc3b3rio-parcial-30_11_2012.pdf>. Acesso em 15 fev. 2015. 
21 O DOPS/SP chegou a pedir colaboração do Consulado dos EUA em São Paulo para disseminação 
nos meios de comunicação estrangeiros da conferência para a imprensa com cinco jovens militantes da 
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), Marcos Vinício Fernandes dos Santos, Rômulo Augusto 
Romero Fontes, Marcos Alberto Martini, Gilson Teodoro de Oliveira e Osmar de Oliveira Rodello Filho, 
que renegaram a luta armada e negaram publicamente a existência de tortura no Brasil (ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA. Embaixada no Brasil. Telegrama ao Departamento de Estado. Maio 1970, 
documento confidencial, Brown Digital Repository. Disponível em < 
https://repository.library.brown.edu/viewers/readers/set/bdr:376502 >. Acesso em 16 fev. 2015). 
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aniquilamento22. Essa carta serviu de base para um artigo do padre Charles Antoine na 

revista Croissance des Jeunes Nations, de janeiro de 1972, com o título “En Amazonie 

la reforme agraire sacrifie l’homme au boeuf” (Na Amazônia a reforma agrária sacrifica 

o homem ao boi). O SNI monitorava publicações estrangeiras e as comentava: 

 

O alvo é a Transamazônica e o gigantesco esforço que o Brasil faz para 
integrar todas as suas regiões. Enquanto a Amazônia ocidental, incluindo o 
norte de Mato Grosso, dormia o sono secular, nenhuma voz se levantava 
contra a ação do Governo do Brasil. Agora, que aquela área de potencialidades 
imensas é trazida ao consenso nacional, erguem-se críticas e acusações, a 
maior parte feita com segundas intenções. Acresce o fato de que o governo 
revolucionário busca fazer do Plano de Integração Nacional também um 
instrumento de integração social, em que a promoção do homem é a grande 
meta. E que conquistas do território se fizeram sem drama? A de Cortez, no 
México? A de Pizarro, no Peru? A do “Far-West” dos EEUU? A da Índia e a da 
África? A da Sibéria?23 

 

Com as referências históricas, percebe-se que se quer legitimar o extermínio em 

nome do desenvolvimento. O comentário do Serviço de Informações é, de fato, bem 

típico da época, em que o “sono secular” ecoa o mito do “vazio demográfico” da 

Amazônia, como se ela fosse desabitada, espaço “virgem” a esperar a chegada da 

“civilização”. 

As grandes decisões sobre o Plano de Integração Nacional (PIN) foram 

discutidas sigilosamente no Conselho de Segurança Nacional (CSN), pois tais assuntos 

estavam submetidos ao controle militar. No exercício de sua competência, o CSN 

apreciou, em agosto de 1972, as “premissas que permitissem harmonizar os interesses 

de segurança com os de desenvolvimento, dentro do contexto da Política de Integração 

Nacional, para a região Amazônica”. A decisão reiterou o caráter integracionista da 

orientação política de colonização da região: 

 

                                                 
22 Parte da Igreja Católica, como se sabe, apoiou o regime. O SNI também registra, porém com 
aprovação, o então Arcebispo de São Paulo, Agnelo Rossi, que seria substituído por Dom Paulo Evaristo 
Arns em outubro de 1970, que negava a “’calúnia organizada em escalão internacional’ contra o Brasil 
(referindo aos artigos sobre torturas, massacres de índios e perseguição religiosa).” (SERVIÇO 
NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI). Comunismo Internacional: Sumário de Informações, jun. 1970, 
documento reservado, Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), Acervo DEOPS/SP). 
23 SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI). Comunismo Internacional: Sumário de Informações, 
jan. 1972, documento reservado, 20-C-3-3521, Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), 
Acervo DEOPS/SP. 
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O desenvolvimento econômico como instrumento da segurança nacional 
caracterizava a ideologia do desenvolvimentismo e refletia-se no direito dessa 
época. Por exemplo, o decreto-lei no 1164, de 1º de abril de 1971, conferia ao 
Conselho de Segurança Nacional (CSN) a competência de elaboração de 
normas para a implantação de projetos de colonização ou concessão de terras, 
e para o estabelecimento ou exploração de indústrias que interessassem à 
segurança nacional.  
No exercício dessa competência, fez-se consulta ao CSN em 14 de agosto de 
1972, sobre “premissas que permitissem harmonizar os interesses de 
segurança com os de desenvolvimento, dentro do contexto da Política de 
Integração Nacional, para a região Amazônica.” (doc. IV). Além dos critérios de 
fixação dos colonos, havia a preocupação de “Assegurar proteção às tribos 
indígenas, eventualmente localizadas na área”. O artigo 6o do anteprojeto de 
decreto apresentado pelo Secretário-geral do CSN (e futuro presidente da 
república), general João Baptista de Oliveira Figueiredo, “Os projetos de 
colonização, em regiões onde existam glebas indígenas, serão elaborados em 
ligação com o Ministério do Interior, através da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), de modo a garantir melhores condições de vida aos indígenas, 
integrando-os aos projetos e programas-padrões ou mediante programação 
especial.” Essa disposição foi contestada pelo Ministro da Marinha por 
contrariar o artigo 198 da Constituição vigente, que “considera as terras 
habitadas pelos selvícolas (sic) inalienáveis não sendo possível o 
estabelecimento de projetos de colonização.” (p. 4); ademais, mesmo que 
fosse constitucional, a medida não seria positiva para os índios. [...] 
O Chefe do Estado-Maior do Exército deixou clara sua crença de que o 
ambientalismo era simples pretexto para internacionalização da Amazônia: “De 
1955 a 1972 a problemática da Amazônia avultou no cenário internacional e 
problemas […] hoje surgem e são discutidos como se a Amazônia fosse uma 
propriedade mundial comum (até se discute a abertura de estradas, com a 
desmatação necessária à sua implementação, como uma ameaça ao aumento 
da poluição do ar).” Preocupava-se com a vinda de “grupos alienígenas 
capazes de virem a se constituir em quistos raciais” (p. 10). O artigo sexto do 
projeto foi realmente alterado:  
 
“Os projetos de colonização em áreas contíguas a reservas, parques, áreas 
interditadas e aldeamentos indígenas, serão elaborados e implementados em 
estreita ligação com o Ministério do Interior, através da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI), de modo que as comunidades indígenas, dependendo do 
respectivo grau de integração, possam participar ativamente dos referidos 
programas e projetos, visando à melhoria de suas condições de vida.” 
 
No entanto, sua redação, no Decreto no 71615 de 22 de dezembro de 1972, 
que regulamentou o Decreto-lei no 1243 de 1o de abril de 1971, manteve o 
caráter integracionista. Em momentos como esse, bem como na entrega do 
comando da Funai a militares, nos projetos desenvolvimentistas na Amazônia, 
no assimilacionismo presente no Estatuto do Índio, revelava-se a subordinação 
oficial das questões indígenas aos interesses da segurança nacional24.  

 

                                                 
24 FERNANDES, Pádua, op. cit. 
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No entanto, o público brasileiro era mantido em ignorância de todas essas 

notícias no estrangeiro sobre o país em razão da censura interna, que apenas 

diminuiria ao longo do governo Geisel25. 

 

 

2. Censura, vigilância e adesão dos meios de comunicação 

 

A censura interna afetava a cultura popular, inclusive os desfiles das escolas de 

samba, que sofriam interferência governamental para que não só calassem sobre fatos 

desagradáveis para a ditadura, como tivessem que louvar o regime, fazer-lhe 

propaganda. De fato, a censura não se manifesta apenas em um silêncio forçado; ela é 

tão mais forte quanto mais força a adoção de discursos oficiais. Isso ocorreu no 

Carnaval, festa popular por excelência, O músico e escritor Martinho da Vila, 

compositor da escola de samba Unidos de Vila Isabel, da cidade do Rio de Janeiro, 

escreveu um samba enredo em 1974, “Aruanã Açu”, em que cantava a resistência do 

povo Carajás. 

O samba foi censurado e a escola foi obrigada a substituí-lo e elogiar um dos 

empreendimentos genocidas e etnocidas da ditadura, a Transamazônica. Martinho da 

Vila conta que o samba ufanista foi mal recebido pelo público, e ele teve que conspirar 

politicamente para que a Vila Isabel não fosse rebaixada: 

 

Era tempo de opressão e a diretoria da Vila, na época presidida pela Pildes 
Pereira, foi pressionada pela censura política e, sob ameaça, foi obrigada a 
cortar o meu samba, (tachado de subversivo) e mudar o desenvolvimento do 
enredo, passando a fazer uma exaltação à estrada Transamazônica. 
[...] 
Desfilamos sob vaias, xingamentos e indiferença. Senti que íamos cair para o 
segundo grupo como merecíamos, mas não fomos. Lembrei da Beija-Flor de 
Nilópolis que, em anos anteriores, para se segurar entre as grandes, 
apresentou enredos puxa-saco e se deu bem: "O Grande Decênio" e "Brasil no 
Ano 2.000" e lá na Avenida mesmo eu comecei a articular, politicamente. 
Naqueles tempos a Riotur mandava e desmandava. Conseguimos uma decisão 
do governo do antigo estado da Guanabara, na pessoa do Dr. Chagas Freitas 

                                                 
25 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Embaixada no Brasil. Telegrama ao Departamento de Estado: 
“Increasing Concern Over Brazil’s Imagem Abroad”. 3 nov. 1970, documento confidencial, A-68, Brown 
Digital Repository. Disponível em < https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:374488/ >. Acesso 
em 16 fev. 2015. 
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(governador nomeado pelo Planalto), determinando que nenhuma escola 
cairia26. 

 

O samba de Martinho da Vila trazia, de fato, vários elementos incômodos para a 

ditadura. Neste trecho, vêem-se a preocupação ecológica, a crítica ao progresso (que 

chega “estranhamente”) e a alusão ao genocídio (o índio “está sumindo da face da 

Terra”): 

 

A tribo dança e o Grande Chefe 
Pensa em sua gente 
Que era dona 
Desse imenso continente 
Onde sonhou sempre viver da natureza 
 
Respeitando o céu 
Respirando o ar 
Pescando nos rios 
E com medo do mar 
 
Estranhamente, o homem branco chegou 
Pra construir, pra progredir, pra desbravar 
 
E o índio cantou 
O seu canto de guerra 
Não se escravizou 
Mas está sumindo da face da Terra 

 

Esse tipo de controle também ocorria por meio da aplicação da Lei de Imprensa, 

mesmo depois do fim da censura prévia nas redações. Um caso foi o de Memélia 

Moreira, relatado na 149ª audiência da CEV “Rubens Paiva”27. Ela havia publicado 

matérias sobre irregularidades na FUNAI no Jornal de Brasília (“Os 11 anos do General 

da FUNAI”, de 5 de dezembro de 1979) e foi processada pelo general Demócrito 

Soares de Oliveira, que chefiava a já extinta COAMA – Coordenação da Amazônia, em 

razão das seguintes denúncias contra sua atuação na FUNAI: 

 

A segurança de suas “costas quentes” se traduziam pela impunidade de suas 
portarias distribuídas pela Amazônia, como a que determinava que os postos 
indígenas daquela área mantivessem culturas diferentes, com o trabalho 

                                                 
26 VILA, Martinho da. Kizombas, andanças e festanças. Rio de Janeiro: Record, 1999. Apud Academia 
do Samba. Disponível em < http://www.academiadosamba.com.br/memoriasamba/artigos/artigo-128.htm 
>. Acesso em 16 fev. 2015. 
27 149ª audiência pública da CEV “Rubens Paiva”, em 4 de dezembro de 2014, de cuja transcrição foram 
retirados os excertos do depoimento aqui transcritos. 
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escravo dos índios, pois estes não recebiam pagamento e sim roupas e 
alimentos por dias de trabalho [...] 
Criação de uma prisão clandestina no Km 211 as Rodovia Perimetral Norte, em 
Roraima, sob o controle do sertanista Sebastião Amâncio [...] 
Carta ao ex-presidente da FUNAI, General Ismarth de Araújo, em que afirmava 
que os Yanomami estavam em decadência porque praticavam incesto [...] 
Sugestão para que se usasse os paraquedistas no sentido de acabar com o 
movimento messiânico entre os Tikunas no Amazonas (a sugestão foi feita 
durante um encontro entre os comandos da fronteira do Solimões) [...] 
Além destes exemplos, o General Demócrito era acusado pelos próprios 
funcionários da FUNAI de usar indevidamente os aviões do órgão para o 
transporte de mercadorias da Zona Franca de Manaus [...]28. 

 

Ela foi condenada a seis meses de detenção pelo juiz Natanael Caetano 

Fernandes da 4ª Vara Criminal de Brasília, com base na Lei de Imprensa, em 27 de 

novembro de 1981. A Federação Nacional dos Jornalistas publicou nota de protesto, 

assinalando que o governo nada fez para averiguar as denúncias levantadas: 

 

3. A Funai, e os demais órgãos da administração federal, em vez de 
determinarem rigorosa apuração dos fatos denunciados, como era de seu 
dever, prefeririam se omitir e estimular o general acusado de entrar em juízo, 
com base na Lei de Imprensa, visando atingir, intimidar e submeter a 
julgamento a repórter, e não os denunciados na matéria jornalística.29 

 

O mesmo fez a Folha de S. Paulo, em editorial publicado em 4 de dezembro de 

1981, “Não se tem notícia de qualquer inquérito sobre irregularidades envolvendo o ex-

diretor da Coama (Coordenação da Amazônia), mas a repórter que levantou o caso 

acaba de ser condenada a seis meses de detenção”30.  

O general tentou processar os deputados federais do PMDB (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro) Cristina Tavares, de Pernambuco, que ecoou as 

denúncias de Memélia Moreira no Congresso, e Ulysses Guimarães, de São Paulo, 

que defendeu a deputada da pretensão do General de processá-la. A Câmara dos 

Deputados acabou negando, em 19 de maio de 198231, licença ao Supremo Tribunal 

Federal para processá-los, pela inconstitucionalidade do pedido: os congressistas eram 

imunes por suas opiniões; a Constituição de 1969 previa as exceções dos crimes 

                                                 
28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. Brasília, 21 maio 1982, seção I, p. 3621-3622. 
29 FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS. Nota. Folha de S. Paulo. 28 nov. 1981, p. 5. 
30 FOLHA DE S. PAULO. Insólita decisão. 4 dez. 1981, p. 2. 
31 Ver o Diário do Congresso Nacional de 21 maio de 1982, seção I, p. 3618 a 3630. 
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contra a honra e contra a segurança nacional, mas elas já não mais existiam desde a 

emenda constitucional nº 11 de 1978. 

Na 149ª audiência da CEV “Rubens Paiva”, em dezembro de 2014, Memélia 

Moreira explicou de que forma descobriu as informações da matéria que publicou no 

Jornal de Brasília e levou a sua condenação: 

 

Cheguei em Manaus, estava o General Demócrito Soares de Oliveira, que foi o 
meu grande inimigo, morreu já, que ficou sabendo que eu estava na área, o 
Amâncio comunicou a ele, e foi pra Manaus perguntar o que é que eu estava 
fazendo na área. 
Eu disse, ué, matéria! “De quê?”, eu digo da perimetral norte, da BR-174, 
parara-parara, e aí ele disse “E como é que você está indo pra Brasília”, eu 
digo, pela Varig, ele “Você sabe que eu estou com o avião da Funai?”, eu digo, 
não, eu vou pela Varig, não gosto de andar de Bandeirante nessa época do 
ano e, mas claro, não ia entrar no avião com aquele general, um cara que, 
conhecidamente, participava de sessão de tortura32. 
Não ia, ele ia me jogar lá de cima. Eu já tinha medo sem ter essa ameaça, 
imagine eu viajar num avião com esse homem, não é? Não ia, sem chances, ia 
de Varig, com o mesmo medo, mas de Varig.[...] 
Eu fui pro aeroporto mais cedo e fiquei, até porque a companhia... Eu vi que ali 
eu não ia distrair nada, fui pro aeroporto mais cedo, fiquei no aeroporto e olhei 
o avião da Funai parado e perguntei, escuta aqui, está entrando muita carga 
naquele avião, não devia ser ao contrário, não era vir carga desse avião pras 
aldeias? 
“O que é ao contrário?”, o mocinho lá da Infraero, sei lá, da empresa que 
cuidava do aeroporto, disse “Não, aquilo lá é carregamento da Funai.”, eu digo, 
que carregamento que tem ali? Ele disse assim “Olha, eles vêm aqui compram 
televisão, geladeira [Aquele negócio da Zona Franca.] tal e tal.”  
E eu disse, mas esse voo é regular? Ele falou “Toda semana.”, e de quem é o 
voo? “Daquele moço ali.”, ele me apontou, era o General Demócrito. Eu digo, 
ah... Contrabando de general é tudo o que eu quero! Imagina, você em plena 
ditadura, o pessoal tortura e general contrabandeando geladeira de Manaus em 
aviões do governo. 
 
 

Quando ela voltou da Amazônia, recebeu telefonema do General Golbery do 

Couto e Silva, que desejava saber qual era o teor das matérias que ela publicaria no 

Jornal de Brasília.  

 
Ele disse “Boa tarde, dona Memélia Moreira.”, eu digo, boa tarde, cara 
educado, qual é o assunto? Ele disse “Aqui quem está falando é o General 
Golbery do Couto e Silva.”, eu digo, olha, eu estou muito apressada pra 
receber trote a essa hora. 
Não passa pela tua cabeça que você, repórter de um jornal que não é um 
grande jornal, receber um telefonema do general que tinha um poder enorme, 
não é? 

                                                 
32 O nome desse general não foi incluído na lista de 377 autores de graves violações de direitos 
humanos do relatório final da CNV. 
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Aí ele disse “Quando é que você fez essa viagem?” 
Cheguei ontem à noite, estou de plantão porque quero tirar a próxima semana 
de folga.  
“Você pode vir aqui ao Palácio do Planalto?” 
Aí eu falei, disse, eu quero saber se é um convite ou uma convocação, que se 
for convite eu vou agora, se for convocação, eu chamo meu advogado. Aí ele 
disse assim “Como é que você prefere?”, eu prefiro com o meu advogado, e ele 
disse “Então é uma convocação.” 
Aí eu liguei para o Sigmaringa Seixas, e o Sigmaringa me acompanhou e 
fomos para lá, pro Palácio. A gente foi recebido numa sala que era anexo, não 
era no SNI, que o SNI era no subterrâneo, era no anexo, era no 4º andar, 
anexo do Chefe de Gabinete Militar. 
E começamos a conversar e aí eu percebi que o cara não estava com raiva de 
mim, ele tava querendo saber detalhes, mas eu não ia dar detalhes da minha 
matéria, que eu ia queimar minha manchete [...] 
E aí ele diz “O que é que você tem mais?”, eu digo, não, o senhor não quer 
esperar? Que eu tenho mais duas matérias pra escrever. Ele disse “Qual é a 
próxima?” Eu digo, eu só conto pro senhor se o senhor se houver punição, não 
minha, do outro, ele disse “Quem é que é?”. Eu disse General Demócrito 
Soares de Oliveira é o personagem, esse general é o meu personagem das 
minhas duas próximas matérias. Eu não sei se o senhor sabe, mas ele é 
contrabandista. [...]  
O fato é que, o general falou “Você não pode segurar essa matéria?”, eu disse, 
não senhor, general, sabe por quê? Porque o meu jornal não é um jornal rico, é 
um jornal pobre, eles gastaram uma pequena fortuna com a minha viagem, e 
eu não vou decepcionar o meu jornal, eu vou soltar todas as matérias na 
sequência, amanhã tem uma, que eu já estou escrevendo agora, e na terça 
tem outra. 
Aí ele falou “Posso ler os originais?”, também não, ou, se o senhor for ler, eu 
quero saber se eu posso dizer que o senhor censurou a matéria. Aí ele disse 
“Não, eu não vou censurar, eu quero ler.” 
[...] realmente ele cumpriu a promessa, ele não interferiu, sequer falou pro 
jornal e impedir a matéria, saiu a matéria. 
Eu fiquei assim, achando que ia ter alguma coisa comigo, mas, vamos em 
frente. Uma semana depois eu recebo um comunicado do Oficial de Justiça, 
dizendo que eu estava sendo processada pelo General Demócrito Soares de 
Oliveira, por crime de injúria, calúnia e difamação e artigo não sei o que da lei 
de segurança. 
Isso é ridículo, eu não infringi nenhum artigo da lei de segurança, não 
provoquei guerra psicológica, não saí fazendo nada, não denegri a imagem do 
Brasil no exterior, não sei mais o que, a não ser que eles considerem Roraima 
exterior... 
E fui assim, falando, mas fui à primeira audiência, eu só sei que, a última 
audiência, no dia que eu fui condenada, foi no dia que jogaram a bomba na 
OAB do Rio de Janeiro, e que matou a secretária Lyda Monteiro, e terminou na 
minha condenação [...] 
O advogado do General Demócrito, Pedro Calmon, que era assim, meio 
advogado, meio pistoleiro, meio soturno, quando acabou a audiência em que 
eu fui condenada, ele bateu na minha cabeça (Um gesto que eu detesto.) e 
falou assim “Se fosse na Argentina você não estaria aqui.” 
Aí eu dei um berro, que o fórum inteiro olhou, o advogado do General 
Demócrito acaba de me ameaçar de morte! Porque na Argentina estavam 
matando assim, no meio da rua, a ditadura. 
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Alguns jornais, em revanche, tomaram o partido do governo. Os jornalistas 

Cristiano Navarro, André Deak e Fabiana Vezalli escreveram sobre o que 

caracterizaram de “campanha de difamação” de O Estado de S. Paulo contra o Cimi 

em 1987, durante os trabalhos da Assembleia Constituinte. Havia o interesse da 

exploração mineral das terras indígenas, a que o Cimi se opunha. Em 9 de agosto de 

1987, o Estado de S. Paulo publicou matéria, “A conspiração contra o Brasil”, acusando 

a organização de fazer parte de uma trama de aceitação de soberania restrita para a 

entrega dos recursos minerais a empresas estrangeiras. A campanha prolongou-se até 

o dia 14. Aderiram a ela o Correio Braziliense e O Globo, mas não a Folha de S. Paulo 

e o Jornal do Brasil. 

Segundo o advogado Paulo Guimarães, assessor jurídico do Cimi: 

 

O Estadão prestou-se a pressionar o Congresso contra uma política a favor dos 
povos indígenas que eles percebiam que iria conseguir passar na Constituinte. 
Era uma pressão inusitada. Havia articulação com parlamentares e uma 
proposta muito bem azeitada. Eles organizaram uma reação a partir de quem 
tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro? O lobby das mineradoras. A começar pela 
Paranapanema, que tinha interesse direto nisso. E eles continuam sendo um 
dos principais grupos de pressão do Congresso Nacional. Na regulamentação 
da exploração mineral em terras indígenas, vamos ter que nos defrontar de 
novo com esse pessoal33. 
 

A CPI sobre o assunto verificou que as informações publicadas pelo jornal eram 

falsas. É de lembrar que a Paranapanema logrou, ilegalmente e com a conivência da 

Funai, realizar mineração em terra indígena no governo de Figueiredo, em área dos 

Tenharim: 

 

Em 1981, Exequias Heringer, vulgo Xará, e Ana Lange, então agentes do Cimi 
que atuavam na região do Rio Madeira, relataram: “O grupo Paranapanema 
tem duas minerações de cassiterita na região: Igarapé Preto e São Francisco. 
Estivemos na primeira, onde obtivemos informações com a equipe de 
engenheiros local. Lá, a mineração se estabeleceu em cima da aldeia indígena 
(Tenharim), que teve de se transferir para uma área anexa. Não recebem 
qualquer tipo de assistência e se encontram num triste quadro de catapora. 
Outros Tenharim estão dentro da reserva a ser demarcada, mas estes 
declaram que não irão para dentro da reserva apesar dos insistentes convites 
da Funai. Em represália, os funcionários da Funai transferem a 

                                                 
33 NAVARRO, Cristiano; DEAK, André; VEZALLI, Fabiana. A farsa de O Estado de S. Paulo contra os 
índios do Brasil. In: Vozes da democracia: histórias da comunicação na redemocratização do Brasil. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Coletivo Brasil de Comunicação Social, 2006, p. 184-
196, p. 196. 
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responsabilidade de assistência para a mineração, que declara que os assiste, 
mas nada faz neste sentido. Hoje, são apenas 22 índios.[...]”34  

 

O Globo apoiou o decreto 88.985, de 10 de novembro de 1983, do governo 

Figueiredo, sobre “exploração de riquezas minerais em terras indígenas”. Era 

necessário, todavia, que se publicasse uma portaria para regulamentá-lo, o que faria 

que a degradação ambiental das terras indígenas se agravasse. Além disso, abria-se a 

possibilidade de exploração por empresas privadas: 

 

Art. 4º. As autorizações de pesquisa e de concessões de Iavra em terras 
indígenas, ou presumivelmente habitadas por silvícolas, serão outorgadas a 
empresas estatais integrantes da administração federal e somente serão 
concedidas quando se tratar de minerais estratégicos necessários à segurança 
e ao desenvolvimento nacional. 
§ 1º Em casos excepcionais, considerado cada caso, pela Fundação Nacional 
do Índio e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, poderão 
ser concedidas autorizações de pesquisa e concessões de lavra a empresas 
privadas nacionais, habilitadas a funcionar como empresas de mineração.  

 

Ocorrem vários protestos, inclusive da Associação Brasileira de Antropólogos, 

Associação Brasileira de Antropologia, que escreve contra o editorial “A verdadeira 

segurança nacional”, de 13 de setembro de 1984, em que Roberto Marinho serviu de 

ventríloquo para a Doutrina de Segurança Nacional. O que seria a segurança nacional? 

Para O Globo e a doutrina da ditadura militar, ela se resumiria à exploração dos 

recursos naturais segundo a diretriz desenvolvimentista, pouco importando a 

sobrevivência dos povos indígenas. 

A Associação Brasileira de Antropologia indagou: “É isso que nós queremos? 

Ver os nossos recursos minerais se esvaírem para engordar outras economias levando 

junto a vida de nossos índios, o que resta deles?”: 

 

O Sr. Roberto Marinho faz-se porta-voz dos interesses das mineradoras que, 
no início da semana, tiveram frustradas suas expectativas de obter trânsito em 
áreas indígenas.  
[...] 
O Sr. Marinho conclui que “tudo isso poderia servir de subsídio para um 
programa humorístico de televisão ou para uma comédia teatral”. Humor negro 

                                                 
34 SCHWADE, Egydio. Tenharim: Um povo condenado ao Apartheid. In: CONSELHO INDIGENISTA 
MISSIONÁRIO (CIMI). Relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil: Dados de 2013. Brasília, 
2014, p. 24. Disponível em < http://www.cimi.org.br/pub/Relatviolenciadado2013.pdf >. Acesso em 20 
fev. 2015. 
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à parte, a leviandade de um tal comentário dá o tom do editorial. Quando o 
drama é transformado em comédia, algo está errado com a percepção e 
perspectiva de quem assim se expressa. 
[...] O que se exige não é a aplicação de “critérios antropológicos” (embora 
estes fossem altamente desejáveis no exercício do respeito a outrem), mas a 
aplicação dos princípios constitucionais que, inscritos nas normas máximas da 
nação, deveriam, eles sim, nortear as ações políticas e econômicas em prol de 
nossa gente, brancos, negros, índios e todos os demais que fazem de nosso 
País uma sociedade verdadeiramente pluriétnica digna de ser levada a sério35. 

 

Além da censura, outra forma do controle social exercido pela ditadura era a 

vigilância dos órgãos de informações. A defesa dos direitos indígenas, já sensível 

porque colidia com os projetos desenvolvimentistas de interesse do governo federal, 

dos governos locais e das empresas e grileiros que dele se beneficiaram, acabou por 

tornar-se mais uma frente de luta política contra a ditadura militar, desta vez no 

combate ao que a CNV chamou de “desindianização”: 

 

A política indigenista a partir de 1969 inova também ao querer apressar o que 
entende como uma desindianização. Incomodada pela tradição jurídica do 
Brasil de respeito às terras indígenas, a tentativa de solução que ela adota é de 
abolir por canetada os detentores desses direitos à terra. Desde o Código Civil 
de 1916, os índios eram protegidos em seus negócios pelo instituto da 
capacidade relativa (assim como menores de idade entre 16 e 21 anos). O 
Estatuto do Índio de 1973 coloca a integração dos índios, entendida como 
assimilação cultural, como o propósito da política indigenista. 29 O Ministro do 
Interior, Rangel Reis, declarara à CPI da Funai em 1977 que o “objetivo 
permanente da política indigenista é a atração, o convívio, a integração e a 
futura emancipação”. É esse mesmo ministro quem, em 1978, tentará decretar 
a emancipação da tutela de boa parte dos índios, a pretexto de que eles já 
estão “integrados”. 
Vários dirigentes da Funai nessa época insistem em aplicar “critérios de 
indianidade” para descaracterizar os sujeitos de direitos. O protesto maciço da 
sociedade civil em 1978 acaba por retirar esse expediente da pauta do 
governo. Mas não há dúvida de que a política de assimilação cultural 
preconizada pelo desenvolvimentismo do Estado se caracteriza como um 
programa de etnocídio36. 

 

Quando se cria a mobilização nacional indígena em 1978, contra os projetos de 

emancipação dos índios feitos pela ditadura militar, e a criação de critérios de 

indianidade, que negariam a identidade dos povos indígenas, é fundada em São Paulo 

a Comissão Pró-Índio, que foi vigiada pelo governo desde sua criação. A antropóloga 

                                                 
35 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. COMISSÃO DE ASSUNTOS INDÍGENAS. Os 
índios e as mineradoras. BRASIL. Diário do Congresso Nacional. Brasília, 27 set. 1984, seção I, p. 
10903. 
36 BRASIL. COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Op.cit, p. 207. 
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Manuela Carneiro da Cunha enviou o estatuto da Comissão Pró-Índio, e um dos 

destinos foi a Universidade Estadual de Londrina. A carta foi interceptada pela 

Assessoria de Segurança e Informação de Londrina37. Essas divisões de segurança 

eram ramificações do SNI nos ministérios, nas empresas públicas, nas universidades, e 

se subordinavam a Brasília.  

A carta foi então encaminhada para outros órgãos de segurança, inclusive o 

DOPS/SP, que foram avisados da existência da entidade. A vigilância continuou 

ocorrendo nos anos 1980: 

 

Um informe do II Exército para o DOPS/SP e a Polícia Militar sobre a realização 
de seminário em novembro de 1981 pela Comissão Pró-Índio/SP em sua 
própria sede, comunica que haviam sido fichados Carlos Frederico Marés de 
Souza Filho, Dom Tomás Balduino, Edgar Assis Carvalho, Carlos Alberto 
Ricardo e Gilberto Azanha, que eram os “elementos previstos para participarem 
em debates e palestras” (doc. XIV). Os Comitês de Defesa da Amazônia 
denunciavam a invasão das terras indígenas e a violação do Estatuto do Índio 
pela própria FUNAI:  
 
“Se um dia a Ilha do Bananal foi o paraíso dos Karajás, hoje ela está se 
tornando o paraíso do boi. Indo se chocar contra o próprio Estatuto do Índio, a 
FUNAI está arrendando as terras da Ilha aos grandes latifundiários da região e 
aos 14 mil sertanejos que moram dentro do Parque Indígena. Por ano, passam 
pela Ilha 150 mil reses, e o apetite dos grandes arrendatários pode transformá-
la num imenso campo de pastagem38. 

 

O governo federal planejava um decreto de emancipação dos índios, para que 

saíssem da tutela da Funai. As terras indígenas eram protegidas pela Constituição de 

196739. A consequência era a de que as terras deixariam de ser indígenas e poderiam 

                                                 
37 ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA. Encaminhamento 124/79. 30 ag. 1979. Documento confidencial, OP 894, Arquivo Público do 
Estado de São Paulo (APESP), Acervo DEOPS.  
38 FERNANDES, Pádua. Segurança nacional e os povos indígenas ontem e hoje: os documentos 
sigilosos da ditadura militar no Brasil e a jurisprudência atual do STF. III Encontro Nacional de 
Antropologia do Direito. São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo (FFLCH/USP).  29 de agosto de 2013. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/0Bx 
NsVVsXdsDudzJWakhEc1FYMjg/edit>. Acesso em 02 fev. 2015. 
39 Segundo a Constituição de 1967, as terras indígenas integravam o patrimônio da União, mas os índios 
detinham sua posse: “Art 186 - É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam 
e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas 
existentes”. A emenda nº 1 – ou Constituição de 1969 – foi explícita em relação à nulidade absoluta dos 
atos que ferissem essa posse: “Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos 
que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito 
ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. § 1º Ficam 
declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o 
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ir para o mercado: segundo Dalmo Dallari, o índio, tornando-se “um brasileiro como 

qualquer outro, a União adquire o pleno domínio das terras, para fazer o que quiser”40. 

Em 16 de novembro de 1978, foi divulgado um projeto de emancipação 

indígena41, contra o qual foi intensificada a mobilização nacional que já existia: 

 

Em 1975, o ministro do Interior Rangel Reis anunciou a intenção do governo 
Geisel de “emancipar” os índios, acabando com a tutela do Estado sobre eles, 
determinada pelo Estatuto. Nos anos seguintes, antropólogos de todo o país e 
organizações religiosas como o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 
vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), articularam 
uma campanha contra a emancipação. Denunciavam que, com o argumento de 
“integrar” os índios à sociedade, o projeto na prática retiraria a proteção legal 
sobre suas terras, liberando-as para o mercado. 
Dessa mobilização surgiram órgãos como a Comissão Pró-Índio (em São 
Paulo, Rio e Acre), a Associação Nacional de Ação Indigenista (Anaí, sediada 
na Bahia) e a Comissão Pró-Parque Ianomâmi. Nessa época, atos em defesa 
dos direitos dos índios, com apoio de artistas, atraíam público crescente, e o 
adesivo vermelho com os dizeres “Pela demarcação das terras indígenas” era 
tão visto nas ruas quanto o que pedia “Anistia ampla, geral e irrestrita”. Em 
1977, Caetano Veloso gravou “Um índio” e Carlos Drummond de Andrade 
publicou um poema sobre os krain-a-kore (“Malgrado meu desejo/ de declarar-
te irmão/ e contigo fruir/ alegrias fraternas,/ só tenho para dar-te/ em turvo 
condomínio/ o pesadelo urbano/de ferros e fúrias”)42. 

 

A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha conta que, quando foi lançada essa 

mobilização, ela cresceu de forma exponencial, porque em 1978 ocorreu não só 

adesão das pessoas que trabalhavam com as causas indígenas, mas também dos 

grupos de oposição à ditadura:  

 

O verdadeiro debate centrava-se no direito dos índios às suas terras, um 
princípio que vigorou desde a Colônia. Nesse direito não se mexia. Mas desde 
a Lei das Terras de 1850 pelo menos, o expediente foi o mesmo: afirmava-se 
que os índios estavam “confundidos com a massa da população” e distribuía-se 
suas terras. Em 1978, tentou-se repetir essa mistificação. A sociedade civil, na 
época impedida de se manifestar em assuntos políticos, desaguou seu protesto 

                                                                                                                                                             
domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas. § 2º A nulidade e extinção de que 
trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União 
e a Fundação Nacional do Índio.” A ditadura militar desprezou essa norma constitucional por ela mesma 
criada. 
40 JORNAL DA TARDE. A emancipação é inconstitucional. Opinião de um jurista. São Paulo, 15 dez. 
1978. 
41 CHAVES, Antônio. Índio. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, n. 62, abr./jun. 
1979, p. 117-132. 
42 FREITAS, Guilherme. O cerco aos índios na ditadura e na democracia. O Globo, caderno Prosa e 
Verso, 12 abr. 2014. Disponível em < http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2014/04/12/o-cerco-aos-
indios-na-ditadura-na-democracia-530825.asp >. Acesso em 17 fev. 2015. 
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na causa indígena. Acho que o avanço muito significativo das demarcações 
desde essa época teve um impulso decisivo nessa mobilização popular. Outro 
marco foi a Assembleia Constituinte, dez anos mais tarde. O direito às terras 
tendo sido novamente proclamado e especificado, o debate transferiu-se para o 
que se podia e não se podia fazer nas terras indígenas, e dois temas 
dominaram esse debate: mineração e hidrelétricas. Muito significativa foi a 
defesa feita pela Coordenação Nacional dos Geólogos de que não se 
minerasse em áreas indígenas, que deveriam ficar como uma reserva mineral 
para o país. Desde essa época, as mudanças radicais dos meios de 
comunicação disseminaram para um público muito amplo controvérsias como a 
que envolve, por exemplo, Belo Monte e hidrelétricas no Tapajós, e situações 
dramáticas como as dos awá no Maranhão ou dos kaiowá no Mato Grosso do 
Sul43. 

 

Como bem criticou Dom Tomás Balduíno, por trás da iniciativa governamental 

estava o desenvolvimentismo: “O índio precisa ser emancipado para não impedir o 

desenvolvimento. Impõe-se, portanto, a ‘emancipação’ de suas terras para que deem 

lugar às grandes hidrelétricas, sobretudo às grandes. Deem lugar às grandes empresas 

agropecuárias, sobretudo as grandes”44. 

Como no caso da mineração em terras indígenas, a resistência foi bem-

sucedida, e o projeto de emancipação acabou arquivado. 

 

 

3. Genocídio e outros crimes do desenvolvimentismo da ditadura militar: 

denúncias apresentadas nas audiências públicas da CEV “Rubens Paiva” 

 

Estas denúncias, assim como as outras deste relatório, necessitam de mais 

investigação, razão pela qual, entre as recomendações, foi incluída a criação de uma 

Comissão da Verdade para os crimes contra os Povos Indígenas. 

O antropólogo Benedito Prezia, na 147ª audiência pública da CEV “Rubens 

Paiva”, denunciou o internamento compulsório de índios no Presídio Krenak, alvo de 

denúncia desde os anos 1970, e que foi destacado no relatório da CNV. Prezia tratou 

                                                 
43 FREITAS, Guilherme. O futuro dos índios: entrevista com Manuela Carneiro da Cunha. O Globo, 
caderno Prosa e Verso, 16 fev. 2013. Disponível em < 
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2014/04/12/o-cerco-aos-indios-na-ditadura-na-democracia-
530825.asp >. Acesso em 17 fev. 2015. 
44 BALDUÍNO, Dom Tomás. Sobre a Minuta do Decreto de Emancipação do Índio. Cadernos da 
Comissão Pró-Índio. São Paulo, n. 1, 1979, p. 83-86. 
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também da Fazenda Guarani, e explicou o uso desses campos de concentração para o 

extermínio dos povos indígenas: 

 

Após denúncia da existência do Reformatório Agrícola Crenaque, que na 
realidade era o Presídio Krenak, e que funcionou em Resplendor (MG) entre os 
anos de 1967 a 1972 (ver CAMPOS, André, Krenak: O presídio indígena da 
ditadura, Poratim, v. 347, ag. 2012, p. 8-9), outra realidade parecida precisa ser 
igualmente denunciada, a Fazenda Guarani, situada também em Minas Gerais. 
A atuação de Queiroz Campos, primeiro presidente da Funai durante a ditadura 
militar, mostrava-se nefasta em Minas Gerais. Além de aceitar aberrações 
como o Presídio Krenak e a Guarda Rural Indígena-GRIN, criada em 1969, 
estimulou o extermínio étnico do povo Krenak com suas posturas ambíguas. 
Embora a Funai tenha entrado com uma ação de reintegração de posse da 
área Krenak, invadida por fazendeiros, tendo o ganho de causa na Justiça em 
março de 1971 que exigia que os invasores deixassem a área num prazo de 15 
dias, essa decisão foi uma “vitória de Pirro”. Os fazendeiros pediram à Funai, 
através do governador de Minas, Israel Pinheiro, uma ampliação do prazo. 
Entretanto o que ocorreu não foi um atraso na saída dos fazendeiros, mas a 
remoção dos indígenas que ali viviam por parte do mesmo presidente do órgão. 
Segundo Dias Filho, isso foi possível, graças à influência do mesmo capitão 
Pinheiro, junto ao governo federal e à Funai (1990, p. 94) 
Através do ofício no. 452/Pres/Funai de 1º de dezembro de 1972, todos os 
ocupantes do Reformatório Agrícola Crenaque deveriam ser removidos para a 
Fazenda Guarani, pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, situada em 
Carmésia, na região central do estado. Era uma antiga fazenda de café e 
também campo de treinamento antiguerrilha da PM mineira, como denunciava 
o Porantim na época (out. 1981, p. 13). Essa permuta seguramente teve a 
interferência do Capitão Manoel Pinheiro, chefe da Ajudância Minas-Bahia da 
Funai, policial militar e sobrinho do governador Israel Pinheiro. 
Os indígenas que estavam em Resplendor, na terra Krenak, foram levados 
para esse novo local, que passava a se chamar Centro de Reeducação, a 15 
de dezembro de 1972, de forma violenta, tendo sido alguns deles algemados. 
Foram também retirados os Krenak que viviam naquele estabelecimento, sem 
estarem sob regime prisional, e dessa forma era eliminada toda presença 
indígena, deixando a área livre para os fazendeiros. Segundo Dias Filho, que 
pesquisou esse período, a retirada dos Krenak só foi possível graças aos 
contatos do Cap. Pinheiro com autoridades do governo federal (1990, p. 94). 

 

Segundo Prezia, havia um conluio da Funai, do governador de Minas Gerais e 

dos fazendeiros, beneficiados com o esbulho das terras indígenas. 

 

Para impedir qualquer possibilidade de retorno, o presidente da Funai extinguiu 
o Posto Guido Marlière, ficando aquelas dependências abandonadas sob a 
responsabilidade de Milton Farias, filho de um dos arrendatários. Ali 
permaneceu até seu falecimento, quando a Ruralminas, órgão que respondia 
pelas questões fundiárias do estado, alugou o imóvel ao Patronato São Vicente 
de Paula, da cidade de Resplendor, para que fosse instalado um orfanato. Em 
contrapartida, os fazendeiros invasores e arrendatários receberam do governo 
de Minas títulos de propriedade. 
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Todo o sistema prisional e as práticas de “campo de concentração étnico” 
foram transferidos para a Fazenda Guarani, incluindo seu diretor, Antônio 
Vicente Segundo, tido como muito autoritário. 

 

A resistência em Minas Gerais começou a ser organizada em 1978, com a 

criação do Grupo de Estudos sobre a Questão Indígena-Grequi, que denunciou a falsa 

alegação, pela Funai, do fim do povo Krenak: 

 

Em 1978 surgia em Belo Horizonte o Grupo de Estudos sobre a Questão 
Indígena-Grequi, que começou a denunciar os problemas indígenas, 
sobretudo, em nível regional, como a extinção não só da área, como a suposta 
extinção do povo Krenak. Convém observar que a supressão do Posto Guido 
Marlière deve-se à alegação, por parte da Funai, de que o povo Krenak estava 
extinto. 
Em setembro de 1979, o mesmo Jornal do Brasil reproduzia denúncias sobre a 
Fazenda Guarani e o “regime de prisão em que se encontravam os indígenas, 
com penas que iam até 5 anos” (15/09/79, ap. Carta do Grequi e Cimi ao 
presidente da Funai, 1979, p. 2). Mas foram logo desmentidas pelo presidente 
do órgão indigenista, Ademar Ribeiro da Silva, que as classificou de “absurdas 
e aberrantes”.  
Tal postura levou o Grequi, juntamente com o Cimi Nacional, três dias depois, a 
elaborar uma carta-aberta ao presidente desse órgão, denunciando a violência 
contra o povo Krenak e a continuidade da “colonial penal” na referida fazenda. 
Repudiava as alegações do órgão oficial, que afirmava que “as terras da 
Fazenda Guarani são férteis e que os índios que lá estão querendo 
permanecer”. Nessa carta, depois de serem elencados muitos fatos contra o 
povo Krenak, as entidades fazem um desafio ao presidente: “V. Excia afirma 
ainda que ‘o objetivo da Fazenda Guarani é o de abrigar índios que cometeram 
delitos em suas aldeias’ (JB, 15/09/79). Sabemos que muitos destes delitos 
ocorrem quando os índios defendem suas terras contra a invasão de grileiros e 
fazendeiros. É o caso dos Pataxó Há-hã-hãe, do Sul da Bahia, que ao tentarem 
recuperar suas terras, totalmente invadidas, são removidos para a Fazenda 
Guarani, perdendo assim a possibilidade de se organizarem para exigir seus 
direitos.”  E terminam, pedindo que se crie uma comissão em que elas possam 
também fazer parte, para que “seja diagnosticada a veracidade dos fatos 
levantados na última semana” (Id., p. 3). 
 

A Fazenda Guarani, tendo recebido internos de várias etnias, serviu para os 

invasores de terras de outros Estados, inclusive do sul da Bahia, onde foram invadidas 

as terras dos Pataxós: 

 
Talvez para dar uma satisfação à sociedade, no mês seguinte a Funai enviou à 
fazenda dois funcionários do Departamento Geral de Planejamento 
Comunitário-DGPC, o antropólogo Rafael Bastos e o economista Antônio de 
Carvalho. Tinham a tarefa levantar as reais condições do local e identificar os 
que ali viviam. Surpreendentemente no relatório afirmam que é “uma das áreas 
indígenas do país mais abaixo da crítica, no ponto de vista indigenista, no 
particular, e humanista, no geral”, e avaliam que a fazenda não é adequada 
para uma área indígena (In: Porantim, out., 1981, p. 13). Foram identificados 
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nesse relatório 49 Krenak, 35 Pataxó, 3 Guarani, além de indígenas outras 
etnias, como Xerente e Pankararu. Vê-se que parte do Guarani já haviam 
retornado ao Espírito Santo. 
Essa excrescência institucional, que deveria ter sido interrompida no ano 
seguinte, continuou por mais dois anos. Em outubro de 1981 o Porantim 
denunciava os maus tratos sofridos por Herculano Pataxó Hã-hã-hãe, em junho 
daquele ano, que tivera a perna fraturada, consequência de socos e 
espancamentos recebidos de policiais militares de Carmésia, sob o olhar 
complacente do técnico agrícola (Id., ib.). 
Esses e outros fatos levou o jornal a denunciar essa fazenda, chamando-a de  
Campo de Concentração Indígena: “A convivência forçada entre os índios 
portadores de culturas totalmente diferentes entre si e na condição de exilados, 
provocou sérias perturbações na identidade étnica de cada povo”. 

 

Nesta passagem, Prezia mostra como o internamento compulsório, além de 

instrumento da invasão de terras, serviu também como um aparato de etnocídio, em 

razão da perturbação das identidades étnicas. 

Houve outras prisões para índios no território nacional. A jornalista Memélia 

Moreira na 149ª Audiência da CEV “Rubens Paiva”, em 4 de dezembro de 2014, 

ratificou as denúncias que havia feito nos anos 1970 sobre o uso da Funai para 

contrabando e encarceramento ilegal dos índios em prisão construída pela Camargo 

Corrêa em Roraima: 

 

Em 1978 eu fui chamada por um, pela melhor fonte que eu tive durante a 
ditadura que, estranhamente, era um general e ele era presidente da Funai, e 
ele tinha muita confiança em mim, General Ismarth Araújo de Oliveira, ele me 
chamou, trancou a sala e disse “O que eu vou lhe dizer aqui, você vai ver lá e o 
que você escrever eu quero lhe dizer que eu nunca tive essa conversa com 
você, ou seja, você vai assumir toda a responsabilidade.”, trato feito? Trato. 
Eu fui processada pela matéria, peguei cadeia, quer dizer, não peguei, não fui 
para a cadeia porque tinha direito a sursis, mas o general foi testemunha do 
outro general que me processou e eu não abri a boca, nunca. [...] 
E o General Ismarth me chamou e me disse “Tem uma coisa que está 
acontecendo, mas eu não posso dizer pra todo mundo. Você não quer visitar a 
sua terra?” 
Eu não tinha nenhum particular interesse em ir pra minha terra naquele 
momento, mas visitar a terra, não é? Comer ovo frito feito pela minha avó era 
um barato! Eu disse, quero, o que é que houve? Ele disse “Tem uma pista 
clandestina construída no quilômetro 191 da Perimetral Norte, no território 
Yanomami, você vai?” 
Eu disse, eu só vou com uma autorização do senhor, porque pra gente entrar 
na área indígena a gente precisa de uma autorização, que era dada pelo 
Departamento de Pesquisa da Funai. [...] 
O Sebastião Amâncio Pinto, que eu cheguei lá, eu sabia que ele fazia 
contrabando de couro de ariranha, então eu cheguei lá e eu tentei levar a 
conversa pro rumo da cadeia clandestina, que era em frente ao posto da Funai, 
e foi construída por aquela empreitara que agora está nas páginas policiais, a 
Camargo Corrêa, nem sei se está, mas deve estar, ou deveria. 
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Foi construído um barracão de aproximadamente 2,5m, 2,40m, mais ou menos, 
de comprimento por 3m de largura, um barracão sem janela, só com uma 
porta, coberto de palha e suspenso só sobre estaque, sobre palafita, pilotis. 
E o Amâncio veio perguntar sobre o barracão e disse “Não, é da Camargo 
Corrêa.” E eu agoniada, porque eu tinha ido fazer aquela matéria, eu não tinha 
como escapar daquela matéria, eu tinha que fazer aquela matéria, o jornal 
estava gastando uma pequena fortuna pra eu estar ali e a minha filha estava 
esperando para eu amamentá-la, eu tive que tirar leite, no meio da mata tirar 
leite na bomba pra não deixar de amamentar a minha filha, mas tudo bem. 
Quando eu almocei lá no posto da Funai, com o Sebastião Amâncio e a mulher 
dele, a mulher dele não sabia que não era tão avisada contra mim, eu falei e 
esse barracão? 
Ela disse “Não, a gente põe aí os índios desordeiros.”, aí eu digo, como é que 
é? Como é que é, põe os índios desordeiros? Há uma rede? Me conta aí, que 
eu estou até curiosa, tem algum desordeiro aí? Porque eu sou cínica, eu entro 
na conversa, digo, tem algum índio desordeiro lá dentro agora? 
“Não, mas nesse fim de semana tinha mais de oito.”, eu digo, e que tipo de 
desordem eles fazem? “Ah, esse pessoal que fica aí, brigando toda hora com a 
Funai, não sei o quê.”, eu digo, ah tá, tudo bem, legal. 
E não tem janela? Eles dormem lá? “Não, não tem janela, pra que janela? É 
pra eles aprenderem que aqui não pode fazer isso.”, eu digo, hã hã, tá. 
Quando o Sebastião voltou, que ele tinha ido secar os couros de ariranha, 
tinham botado lá num terreiro, eu digo, e isso aqui, o que é que é? “Ariranha” É 
couro de ariranha? Você foi caçar ariranha? 
Ele disse “Não, está ali na porta de casa.”, na porta de casa? Bom, aqui pode 
acontecer qualquer coisa na Amazônia, então tá, e me deu um couro, eu digo, 
é tudo o que eu quero, era a prova do crime, não é? Eu digo, mas rapaz, como 
é que eu vou fazer com esse couro pra passar pelo IBDF, que é o antigo... 
ADRIANO DIOGO – Ibama. 
MEMÉLIA MOREIRA - Ibama, como é que eu vou fazer? Ele disse “Não, você 
vai no jipe da Funai até o posto da fronteira.”, o posto da fronteira é o posto da 
BR-174, “E no posto da fronteira, daí em diante você não tem mais posto, 
então você passa com o couro.” 
Eu levei o couro até Brasília, para mostrar a prova do crime, de que eu vim com 
um couro da Amazônia e passei dentro de um carro oficial do governo 
brasileiro, um carro da Funai até a fronteira. 
 

Na mesma viagem, em 1978, um sargento que participou da operação para 

abertura da BR-174 contou-lhe, uma vez que ela estava oficialmente pela Funai, que os 

índios Waimiri tentaram resistir fazendo uma barreira humana, de braços dados diante 

dos tratores, e foram executados: 

 
Chegou na fronteira, dali em diante era por minha conta, então resolvi fazer 
pela BR-174 de carona, inteira. A BR-174, ela funciona, ou na época 
funcionava, isso em 1978, até as 4h da tarde você ia, você tinha que parar no 
posto Jandaia, posto Jandaia ainda é Roraima, posto Jandaia onde todos os 
carros têm que parar, carros, caminhões, tudo. [...] 
Aí eu só dei esse pontapé inicial, e aí veio história em cima de história e tinha 
uma das pessoas que estavam no posto, que era um sargento do 6º Batalhão 
de Engenharia e Construção, chamado José Hocke, alemão [...] 
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Aí eu falei, disse, e aí, como é que foi esse negócio aí, de vocês abrirem? 
Porque eu, oficialmente, eu estava pela Funai, eu estava com uma autorização 
da Funai, então eu era gente do governo, então você abre o jogo. 
Eu digo, como é que foi isso aí? Aí ele disse “Ah, esses Waimiri aí, eles criaram 
muito caso.”, porque pra dizer que o cara resiste, criar caso você reduz ao 
mínimo, criou um caso, criou um caso, não, é resistência. 
Eu digo, como é que eles criavam caso? Ele disse assim “Eles faziam uma 
barreira de gente na estrada, um de braço dado com o outro, para não deixar 
os tratores passarem.” 
Eu digo, e como é que vocês faziam pra passar (ininteligível)? Ele disse “Não, 
a gente resolvia sempre à bala.” Na bala, hã, à bala. À bala. [...] 
 

O relatório do Comitê Estadual de Direito à Verdade, à Memória e à Justiça do 

Amazonas confirmou que a orientação oficial era de usar violência contra os índios, e 

documentou o genocídio desse povo, como citaremos mais adiante. Prosseguindo na 

viagem, a jornalista foi a Posto Terraplanagem da Funai, próximo de Boa Vista, e os 

funcionários a levaram a Santo Antônio do Abonari, pois ela queria entrar em contato 

com os Waimiri:  

 
O Terraplanagem foi o maior arsenal que eu já vi em posto da Funai. Tinha 
pelo menos, pelo menos, numa parede tinha pelo menos seis rifles, o que me 
espantou, porque em geral tem um, dois, e eu tomei e por que isso aqui tudo? 
Aí eu estava com um funcionário da Funai, eu sempre tive respeito pelos 
funcionários da Funai, porque queira, ou não, defenderam os índios. 
Eu estou dizendo funcionários da Funai até um determinado momento da 
história da Funai, porque depois do Romero Jucá a Funai foi um desastre total, 
mas esse não, esses eram missionários, e ele disse “Não, é porque a gente 
tem que se defender às vezes, aqui.”  
E eu digo, tá, e onde é que você vai? “Nós temos ordem de levar você aonde 
você quer ir.”, eu digo, eu quero ir a Santo Antônio do Abonari. Eu vi que houve 
um certo mal-estar quando eu disse, eu quero ir a Santo Antônio do 
Abonari.[...] 
Então pegamos o rio Abonari e andamos mais umas 2h e pouco de voadeira, 
até que a gente chegou num território que, o que me chamou a atenção 
quando eu vi o que eu vi, o que me chamou a atenção, é que havia uma certa 
devastação pelo alto. 
Não era uma devastação de queimada, que vem debaixo, e eu não sabia o que 
era aquilo, nunca tinha visto aquilo antes. Eu pensei, na minha ignorância, que 
talvez fosse um tipo de resultado da seca que da, porque a região tem uma 
parte do ano que não chove. 
Então eu achei que era isso, não era. Porque quando a gente pegou um 
igapozinho para chegar até a aldeia, que aí o rio estreita, eu vi que tinha uma 
coisa não natural boiando, era assim, um... Não era bem um tubo, mas parecia, 
porque era metade, que era de napalm. 
E eu vi a marca, eu não sabia o que era napalm, eu conhecia a marca de um 
dos fabricantes de napalm, era Tordon. Eu vi que tinha Tordon, aí eu digo, 
espera aí, napalm... Aí eu digo, encosta mais naquilo ali, vai mais devagar, tira 
o motor, eu quero pegar aquele caco ali, era um caco. 
Peguei e botei na minha mochila e vim-me embora, não troquei uma palavra 
sobre o que eu achei, porque em 1974 a gente já sabia que eles tinham usado 
napalm no Vale do Ribeira, na Guerrilha do Araguaia, e nos Nhambiquaras. 
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Nos Nhambiquaras, inclusive, o jornal “O Estado de S. Paulo” publicou uma 
foto e eu sabia do nome Tordon por causa dessa matéria no “O Estado de S. 
Paulo”. 
Uma foto do Alencar, que era o fotógrafo, dei o nome errado outro dia para um 
jornalista do “Estadão”, não foi o Adão Nascimento, foi do Alencar, eu sabia do 
nome Tordon, foi aí que eu aprendi, agente laranja, napalm em outras palavras 
[...] 
 
 

O povo Waimiri-Atroari foi vítima de genocídio cometido pela ditadura militar 

brasileira na abertura da BR-174. Testemunhos de índios sobreviventes confirmam o 

bombardeio das tribos, e ofício do Comando Militar da Amazônia determinava o uso de 

violência contra os índios, como documentou o relatório do Comitê Estadual de Direito 

à Verdade, à Memória e à Justiça do Amazonas: 

 

Viana Womé Atroari, em entrevista à TV Brasil relatou como foi o ataque aéreo 
a uma aldeia, e outros fatos que presenciou: 
 
“Foi assim tipo bomba, lá na aldeia. O índio que estava na aldeia não escapou 
ninguém. Ele veio no avião e de repente esquentou tudinho, aí morreu muita 
gente. Foi muita maldade na construção da BR-174. Aí veio muita gente e 
pessoal armado, assim, pessoal do Exército, isso eu vi. Eu sei que me lembro 
bem assim, tinha um avião assim um pouco de folha, assim, desenho de folha, 
assim, um pouco vermelho por baixo, só isso. Passou isso aí, morria rapidinho 
pessoa. Desse aí que nós via. (17:47 –18:37)” 
 
Takwa era chefe de uma aldeia localizada sobre traçado da BR-174 não longe 
da hoje aldeia Yawará. Acompanhado pela sua comunidade, Takwa queria 
“fazer uma visita e trocar presentes com soldados”, mas foram recebidos com 
violência (conforme determinava o Ofício do Comando Militar da Amazônia, de 
novembro de 1974). Uma bala lhe atravessou o queixo, saindo pela boca e 
quebrando os dentes. Mas Takwa não morreu. Fugiu dali e foi com o seu grupo 
construir nova aldeia em Askoya, ao Norte do roteiro da estrada, nas 
cabeceiras do Igarapé Kixiwi que os militares denominaram de igarapé Capitão 
Cardoso45. 

 

A Justiça brasileira jamais julgaria esse crime durante a ditadura militar – e ainda 

não o fez. No entanto, em 1980, veio uma condenação internacional pelo crime de 

genocídio. 

 

 

4. Condenação internacional do Brasil por genocídio contra os povos indígenas: 
o Tribunal Bertrand Russell em 1980 
                                                 
45 COMITÊ ESTADUAL DE DIREITO À VERDADE, À MEMÓRIA E À JUSTIÇA DO AMAZONAS. A 
ditadura militar e o genocídio do povo Waimiri-Atroari. Campinas: Curt Nimuendajú, 2014, p, 42-43. 
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O Tribunal Bertrand Russell (hoje, Tribunal dos Povos) era uma corte 

internacional, de caráter não governamental, criada, a partir do propósito do filósofo 

que lhe emprestou o nome, para julgar crimes dos Estados contra os direitos humanos. 

Ele não tinha poderes oficiais sobre os Estados, mas era dono de legitimidade política 

e ética. Sua primeira edição, em 1967, julgou os crimes dos EUA na guerra do Vietnã.  

Em edição anterior, de 1974, no Tribunal Bertrand Russell, que julgou estados 

pelo crime de tortura (o grande foco foram casos do Chile, em razão da ditadura militar 

instaurada pelo golpe de 1973) foram levados documentos sobre os povos indígenas, 

mas tais questões só foram objeto de julgamento específico em 1980, na quarta edição 

dessa corte. Em 1980, na cidade holandesa de Roterdã, julgou-se o genocídio indígena 

nas Américas.  

Darcy Ribeiro foi convidado a participar como juiz e aceitou, fazendo notar que a 

“única coisa que defende os índios é a opinião pública, nacional e internacional”; seria 

um “forma de pressionar” o governo46. A legitimidade do Tribunal foi contestada pelo 

Conselho Mundial de Povos Indígenas, mas outras organizações o respaldaram, como 

lembra o antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, que atuou nos trabalhos da corte:  

 

O tribunal, embora respondesse a uma iniciativa dos índios, não era um 
tribunal indígena. Isso provocou várias reações. O Conselho Mundial de Povos 
Indígenas negou-se a participar, embora muitas organizações a ele filiadas 
estivessem presentes.[...] No entanto, o interesse das próprias organizações 
indígenas de que se conhecesse em um foro internacional a gravidade da 
situação que os povos aborígenes do continente atravessam cresceu no 
decorrer dos dias e garantiu o respaldo definitivo que deram ao Tribunal.47 

 

                                                 
46 RIBEIRO, Darcy, op. cit. p. 119. 
47 “El tribunal, aunque respondía a una iniciativa india, no era un tribunal indio. Esto provocó reacciones 
diversas. El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas se negó a participar, aunque muchas organizaciones 
afiliadas a él estuvieron presentes. En los primeros días hubo una denuncia escrita que tachaba a 
algunos acusadores de venir a presentar los casos con “sus” indios. Sin embargo, el interés de las 
propias organizaciones indias en que se conociera en un foro internacional la gravedad de la situación 
por la que atraviesan los pueblos aborígenes del continente, creció en el transcurso de los días y 
garantizó el respaldo definitivo que dieron al Tribunal.” (BONFIL BATALLA, Guillermo. Cuarto Tribunal 
Russell. Revista Nexos, 1º abr. 1981, disponível em < http://www.nexos.com.mx/?p=3974 >. Acesso em 
18 fev. 2015.). 
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Organizações indígenas como o Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, 

Colômbia), o Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA, Bolívia) e o Conselho Tribal Hopi 

(EUA) deram seu respaldo ao tribunal. 

A delegação brasileira incluiu, entre outros, Mário Juruna (ou Butsé Dzuruna, 

que foi escolhido presidente do Tribunal, em reação às pressões do governo brasileiro 

para que ele não viajasse), Darcy Ribeiro, Álvaro Tukano (que viajou sem autorização 

simplesmente usando seu “nome de branco”, Álvaro Fernandes Sampaio), Memélia 

Moreira, Márcio Souza, Alain Moreau e dois indigenistas que haviam tido que se demitir 

da Funai, tendo em vista a orientação anti-indígena da Fundação: Anna Lange e 

Vincent Carelli. 

A grande questão preliminar ao próprio julgamento era se o líder Xavante Mário 

Juruna, que se tornaria pouco tempo depois o primeiro deputado federal índio da 

história do Brasil, receberia autorização do governo federal para viajar. Como os índios 

eram, oficialmente, tutelados pela Funai, era necessária a autorização, que foi negada.  

Esse episódio foi, segundo Alcida Rita Ramos, um dos mais notáveis na história 

das relações interétnicas do Brasil48. Juruna gravou a conversa com o coronel João 

Carlos Nobre da Veiga, então presidente da Funai, que negou o passaporte alegando 

que o líder Xavante iria “falar mal” do Brasil no exterior, e ainda o ameaçou sem 

grandes sutilezas: 

 

Juruna – Por quê? Então eu tenho que defender os pistoleiros, aquelas 
pessoas que já mataram índios?  
Presidente – Um momento, Mário. Você está sendo contrário a um governo 
que está lhe defendendo [...]. Você não pode fazer isso lá fora, caso contrário, 
você vai ver o que vai acontecer a você quando voltar. [...]. Eu estou te 
aconselhando como tutor de você que sou [...].49  

 

O Estado de S. Paulo, em 13 de novembro de 1980, lançou um editorial 

chamado “O estranho indianismo europeu”, contra o Tribunal Bertrand Russell que 

estava a julgar o genocídio dos índios em vários países, inclusive no Brasil. 

                                                 
48 RAMOS, Alcida Rita. El indio contra el Estado. In: LAGOS, María L.; CALLA, Pamela (org.) 
Antropología del Estado: Dominación y práticas contestarias en América Latina. Cuaderno de Futuro nº 
23, La Paz: INDH/PNUD, 2007, p. 238-284. 
49 HOHLFELDT e HOFFMANN apud FEITOSA, Saulo Ferreira. A Comissão Nacional de Política 
Indigenista (CNPI): Novas e velhas relações entre o Estado brasileiro e os povos indígenas. Dissertação 
de Mestrado em História. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, 2014, p. 32. 
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A decisão do Tribunal Bertrand Russell que discutia a política indianista 
brasileira, em especial as Missões Indígenas do Alto Rio Negro mostram quão 
estranhos, difusos e confusos são os caminhos escolhidos pela intelligentsia 
europeia, culta e erudita, para conhecer, interpretar e analisar nosso 
subdesenvolvido Brasil. Subitamente [...] descobrem-se os problemas da 
Amazônia e faz-se deles o Deus-nos-acuda no mundo inteiro. O Tribunal 
Bertrand Russell, que surgiu há uma década para julgar crimes de guerra no 
conflito do Vietnã, não tem autoridade para dedicar sua atenção a um tema em 
que seus mentores não vivem e que desconhecem por inteiro. 
 Destas páginas mesmo, temos que criticar analiticamente a política indianista 
brasileiro da Funai, apontando erros e distorções. Transformar, no entanto, 
nossos problemas indígenas em caso internacional é, quando menos, uma 
atitude de alienada e prepotência infantil, quando genocídios reais e efetivos, 
como os do Cambodge, Afeganistão ou de El Salvador se levantam – estes sim 
– com problemas que exigiriam uma condenação da comunidade pacifista que 
a intelligentsia europeia pensa representar. Cala-se, porém, para gritar e uivar 
noutras áreas. [grifos do original] 

 

Segundo esse editorial de novembro de 1980, não havia sido cometido um 

genocídio real dos indígenas: ocorriam massacres no Camboja, em El Salvador, 

Afeganistão, mas no Brasil nada disso acontecera. No mesmo editorial, com sua 

negação frontal da realidade brasileira, o jornal defendeu os Salesianos e atacou 

Juruna, bem representando a visão oficial do governo, e que seria derrotada em 

Roterdã. 

A Funai era submetida ao Ministério do Interior, cujo titular era, na época, Mário 

Andreazza, um dos signatários do Ato Institucional nº 5, e que havia declarado “que os 

índios estão cansados de serem índios” em 197350. O Conselho Indigenista da Funai 

negou a autorização para viagem em 21 de outubro. O importante sertanista Orlando 

Villas Boas participava do Conselho e referendou a decisão. Seu irmão Álvaro Villas 

Boas, que também teve um papel histórico na defesa dos índios brasileiros, defendeu a 

decisão do governo: 

 

A Europa e, principalmente, a Holanda não têm moral para julgar o que o 
governo brasileiro tem feito para os nossos índios. Bertrand Russell não é 
reconhecido pelo Brasil e, além do mais, Mário Juruna não é uma pessoa 
emancipada. Ele é um índio e, como tal, tem uma série de restrições, mas 

                                                 
50 Y-JUCA-PIRAMA: o Índio aquele que deve morrer. Documento de urgência de Bispos e Missionários. 
25 dez. 1973, p. 17. Disponível em < http://urubui.blogspot.com.br/2012/02/y-juca-pirama.html >. Acesso 
em 23 fev. 2015. 
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também possui uma outra série de regalias, como terra e assistência 
governamental [...]51 

 

Os argumentos eram falsos: além do provincianismo no campo dos direitos 

humanos de considerar que o genocídio é um problema meramente local, e não um 

crime de lesa-humanidade (e, portanto, suscetível de jurisdição internacional), e de 

pressupor que a “Europa” estava a julgar o Brasil, e não uma corte independente, da 

sociedade civil, e com vários membros não europeus (enquanto Juruna não lograva 

viajar para a Holanda, o antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla presidiu o 

tribunal), há a alegação falsa de que os índios estavam realmente recebendo “terra e 

assistência governamental”. O uso de napalm contra os índios é uma forma de 

assistência? A construção de estradas em terras indígenas (inclusive afetando o 

Parque do Xingu, que só existe devido aos trabalhos dos irmãos Villas Boas), a 

emissão de certidões falsas negativas da presença de tribos pela Funai, duas ações 

que integravam o modus operandi da ditadura militar contra os índios brasileiros, não 

significam o esbulho e a espoliação do território? 

Andreazza alegou que o Brasil não reconhecia o Tribunal Bertrand Russell. 

Contra o ministro, foi proposto um pedido de habeas corpus, enfim deferido pelo 

Tribunal Federal de Recursos em 27 de outubro, após nove horas de julgamento. 

Memélia Moreira, em 1980, foi testemunha no Tribunal Bertrand Russell. A 

jornalista, na 149ª audiência pública da CEV “Rubens Paiva”, relatou como foi difícil o 

embarque: 

 
Aí o Modesto [da Silveira] e o deputado Costa, que era do MDB autêntico, 
entraram com ação no TFR, hoje é TRF, antes era TFR, Tribunal Federal de 
Recursos, e foi que o Tribunal começou no dia 30 de novembro de 1980 e 
acabou no dia 5 de dezembro de 1980, o Mário chegou no dia 452. O Tribunal 
deu ganho de causa para o Mário com uma condição, que ele fosse 
acompanhado por um advogado. Não havia dinheiro pra pagar. 
Porque o pessoal pensa assim, vai o advogado, e que o advogado vai sacar 
uma viagem pra Europa naquela hora, ali, quer dizer, era inviabilizar de 
qualquer forma. Mas nós temos um aliado, que mora aqui em São Paulo, que é 
da altíssima aristocracia paulista, que sempre foi nosso aliado, sempre!  
Sempre que a gente precisou de grana, era ele, porque ele é rico, rico, rico, 
rico, bom... Ele gasta dinheiro com as loucuras indígenas, todas que a gente 
pede pra ele, chama-se Alain Moreau, disse “Não, eu embarco, estou com o 

                                                 
51 JORNAL DA TARDE. Os Villas Boas dizem por que Juruna não deve viajar. São Paulo, 13 nov. 1980. 
52 Na verdade, durou entre 23 e 30 de novembro de 1980. 
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meu passaporte.”, ele não andava sem passaporte, “Eu embarco agora.”, 
comprou a passagem. 
Mas o que a Funai não sabia é que eu viajei antes, e nós preparamos um outro 
índio, o Cimi já tinha falado, o índio Álvaro Tukano, e você vai responsável por 
ele, então embarcamos juntos, no Rio de Janeiro, num voo da PanAm, em 
Nova Iorque a gente ia encontrar mais o Márcio Souza, que era escritor, e mais 
o Dom Tomás Balduíno, e mais o Egydio Schwade, a quem eu presto a minha 
homenagem também, porque é outra pessoa ao lado dos Villas Boas, o Egydio 
Schwade (Palmas.) e o Padre Antônio Iasi Júnior, dois que estão no meu altar 
de heróis. 
A gente ia se encontrar em Nova Iorque e aí pegar um voo da El-Al, que uma 
empresa iraquiana, para Rotterdam, descer em Amsterdã e ir para Rotterdam, 
e o Álvaro Tukano, na hora que o Álvaro embarcou, do lado de dentro do 
Galeão, quer dizer, já tinha passado pelo estado brasileiro, a gente já estava 
sob controle internacional, do direito internacional, eu peguei o telefone, liguei 
para a “Folha”. 
Com a dificuldade de embarque do... Eu me lembro até hoje [...] foram 15 
linhas, “Com a dificuldade imposta pelo governo brasileiro, de liberar o chefe 
Mário Juruna, Cacique da aldeia de Namakurá, embarcou no voo tal, da Pan 
Am, o líder Álvaro Tukano, do Alto Rio Negro.” [...]  
Embarcamos nesse voo, que nesse voo assim... Dom Tomás Balduíno, Darcy 
Ribeiro, a companheira do Darcy na época, eu, Álvaro Tukano, Márcio Souza, 
Egydio Schwade e, em Nova Iorque, embarcaram os líderes do povo Sioux [...]. 
Então era um avião que estava... A gente estava em casa, só faltava cantar, só 
faltava, porque todo mundo ali era conhecido, era índio, e a gente embarcou, 
chegamos em Amsterdã com aquela coisa, aquela falha do Mário. 
Foi quando o Egydio fez a denúncia do napalm, que eu corroborei. A minha 
denúncia específica era contra a Missão Salesiana do Alto Rio Negro, que os 
salesianos não são flor que se cheire, eu posso garantir pra vocês, mas porque 
o Egydio Schwade fez a denúncia do Waimiri, e eu tinha algumas provas, eu fui 
incorporada na denúncia do Egydio, mas a minha denúncia foi sobre a 
prostituição da índias Tukano, do Alto Rio Negro, promovida pela Força Aérea 
Brasileira e pela Missão Salesiana, que liberava as índias para serem 
empregadas domésticas em Manaus e dois meses depois elas viravam 
prostitutas no bairro de Coroados. 
[...] E aí eu fui proibida de entrar na Missão Salesiana pelo Dom Miguel Alagna, 
que era o Bispo do Alto Rio Negro, mas não negava que eu não gostava dele 
também, então não tinha importância. [...] 
E no Tribunal, o Tribunal considerou o Brasil culpado por crime de genocídio. 
Eu acho que foi uma pena leve, porque o que eu acho que o que a ditadura 
cometeu no Brasil foi um crime de etnocídio, porque não foi só pessoas que 
morreram, eles destruíram culturas. 
O pior é que estão destruindo novamente, muito. É isso. (Palmas.) 
 

Álvaro Tukano afirmou, no tribunal, em 25 de novembro, que os Salesianos 

praticavam etnocídio: “denunciou que os missionários salesianos (sob os quais sua 

tribo está sob controle) violam suas liberdades religiosa, cultural, linguística, econômica 

e de circulação e tentam destruir sua cultura.”53. 

                                                 
53 O ESTADO DE S. PAULO. No Tribunal Russell, as denúncias dos nossos índios. São Paulo, 26 nov. 
1980. 
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Foram julgados os casos dos Nhambiquara, atingidos pela construção da BR-

364 (Cuiabá-Porto Velho), financiada pelo Banco Mundial, e pelo bombardeio com 

napalm; dos índios do Rio Negro, explorados pelas missões dos Salesianos. Foram 

apresentados, mas não chegaram a ser objeto de julgamento, os casos dos Kaingang 

do Paraná, que haviam perdido a maior parte de sua reserva e cujo líder, Angelo Kretá, 

foi morto; e dos Ianomâmis, em Roraima, que tiveram o território invadido e estavam 

sendo mortos por garimpeiros54. 

O coronel Nobre da Veiga, comentando a decisão do Tribunal, afirmou que se 

eram “vagas e sem expressividade as acusações feitas à política indigenista brasileira”, 

razão pela qual ele nem poderia determinar sua investigação; questionado sobre a BR-

364, teve a desfaçatez de alegar que “essa estrada em nada vai alterar a vida daqueles 

indígenas”55. 

 

 

5. Algumas denúncias a respeito da violação de direitos dos povos indígenas no 

Estado de São Paulo 

 

Esta seção do capítulo está longe de ser exaustiva ou definitiva: todos os fatos 

necessitam de mais investigação, e os documentos sigilosos citados não podem ser 

lidos como se representassem uma verdade inquestionável. Ademais, a própria CNV 

não abordou o Estado de São Paulo neste assunto. Reitera-se, portanto, a 

recomendação para que se institua uma comissão da verdade dos povos indígenas. 

 

5.1 O abandono pela Funai 

 

A falta de assistência aos índios era uma das maiores deficiências do Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI). A investigação feita sobre o SPI determinada pela ditadura 

                                                 
54 Le Tribunal Bertrand Russell. In: Journal de la Société des Américanistes. Tome 67, 1980. p. 424-426. 
Disponível em < http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-
9174_1980_num_67_1_3100 >. Acesso em 02 jan. 2015. 
55 FOLHA DE S. PAULO. Funai nega-se a investigações, 2 dez. 1980. 
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militar e a sua substituição pela Funai, alegadamente, tinha como finalidade sanar 

esses problemas. 

O Ministro do Interior, o general Afonso Augusto Albuquerque Lima, instituiu, em 

1967, uma comissão de inquérito para apurar as irregularidades ocorridas no SPI, 

chefiada pelo procurador Jáder de Figueiredo Correia. No Ministério da Agricultura (a 

que o SPI era subordinado), houve um incêndio que queimou a documentação do 

órgão, o que fez com que a comissão visitasse os postos indígenas para colher os 

elementos que existiam nos locais, bem como testemunhos e depoimentos. Em março 

de 1968 os resultados foram divulgados, e uma história de tortura, extermínio e 

corrupção foi conhecida com mais detalhes: 

 

O índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima de verdadeiros celerados, que 
lhe impuseram um regime de escravidão e lhe negaram um mínimo de 
condições de vida compatível com a dignidade da pessoa humana. 
É espantoso que exista na estrutura administrativa do País repartição que haja 
descido a tão baixos padrões de decência. E que haja funcionários públicos, 
[sic] cuja bestialidade tenha atingido tais requintes de perversidade. Venderam-
se crianças indefesas para servir aos instintos de indivíduos desumanos. 
Torturas contra crianças e adultos, em monstruosos e lentos suplícios, a título 
de ministrar justiça.  
[...] 
Nesse regime de baraço e cutelo viveu o SPI muitos anos. A fertilidade de sua 
cruenta história registra até crucificação, os castigos físicos eram considerados 
fato natural nos Postos Indígenas.56 

 

A Comissão, nos poucos processos que foram salvos do incêndio no Ministério 

da Agricultura em Brasília, teve a “impressão de protecionismo”, pois sempre um vício 

processual anulava os procedimentos de sindicância, que nunca mais eram reabertos; 

e que não se conseguiu fazer uma “exata apuração”, tendo em vista o desparecimento 

de documentos e o imenso número de funcionários e de crimes; no entanto, “nem por 

isso se deixou de averiguar serem tantos e tão horríveis os crimes, que o SPI pode ser 

considerado o maior escândalo administrativo do Brasil”57; a cunha de maior escândalo 

                                                 
56 Relatório da Comissão Figueiredo. 1968, p. 4912-4013. Centro de Memória Virtual. Fundo 
Documentos Indígenas. Disponível em < 
http://www.docvirt.com/docreader.net/docmulti.aspx?bib=ListaArmMemCRV_T_DOC&pesq=>. Acesso 
em 23 fev. 2015. 
57 Relatório da Comissão Figueiredo. 1968, p. 4912-4013. Centro de Memória Virtual. Fundo 
Documentos Indígenas. Disponível em < 
http://www.docvirt.com/docreader.net/docmulti.aspx?bib=ListaArmMemCRV_T_DOC&pesq=>. Acesso 
em 23 fev. 2015 
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administrativo, em um país historicamente tão farto desse fenômeno, era de 

impressionar. 

O SPI, além da desassistência, espoliou os índios de suas terras, bem como 

cometeu outras graves violações de direitos humanos. Os crimes foram levados a 

público; “a divulgação dos crimes do SPI era uma encenação para legitimar o regime 

autoritário e expor a corrupção do setor público sob a gestão dos populistas”58, mas o 

efeito negativo recaiu sobre a ditadura militar. 

A ela se sucedeu uma CPI “Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 

estudar a legislação do indígena e investigar a situação em que se encontram as 

remanescentes tribos de índios no Brasil”, por meio da Resolução nº 55/68, de 1º de 

maio de 1968, presidida pelo Deputado do MDB Nelson Carneiro. Ela conseguiu 

trabalhar até a edição do AI-5. 

Com esse ato institucional, ao Congresso Nacional foi imposto um recesso59. 

Com o fim dele, quase um ano depois, a CPI realizou uma reunião final, em 18 de 

novembro de 1969, em que foi aprovado seu encerramento, proposto por seu 

presidente, fundamentado no cerceamento constitucional criado pela ditadura militar 

contra as comissões parlamentares de inquérito, na letra g do parágrafo único do artigo 

30 da Constituição de 1969: “a comissão parlamentar de inquérito funcionará na sede 

do Congresso Nacional, não sendo permitidas despesas com viagens para seus 

membros”. Era impossível investigar o SPI sem realizar essas viagens pelos Estados 

brasileiros. 

                                                 
58 GARFIELD, Seth. A luta indígena no coração do Brasil: Política indigenista, a Marcha para o Oeste e a 
os índios xavante (1937-1988). Trad. C. Sant’Ana Martins. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 218. 
59 O artigo 2º do AI-5 permitia ao governo decretar o recesso de qualquer casa do Poder Legislativo, em 
todos os níveis da federação (faça-se notar que o país apenas formalmente era um Estado federativo, 
tendo em vista a grande centralização do poder durante a ditadura militar) por meio de ato 
complementar; o de número 38, do mesmo dia do AI-5 (13 de dezembro de 1968), pôs o Congresso 
Nacional em recesso. Em 1969, o presidente Costa e Silva ficaria incapacitado para governar, e o 
triunvirato militar composto pelos Ministros das Forças Armadas tomou, em um golpe, o poder, 
impedindo o Vice-Presidente Pedro Aleixo de constitucionalmente assumir o cargo. Depois de a cúpula 
militar escolher o General Emílio Garrastazu Médici para novo chefe da ditadura, o triunvirato editou o AI-
16, de 14 de outubro de 1969, determinando que o Congresso Nacional elegesse o Presidente e o Vice-
Presidente da República em 25 daquele mês; disposição repetida no Ato Complementar nº 73, de 15 de 
outubro de 1969; o Ato Complementar nº 72, também do dia 15, suspendeu o recesso do Congresso 
Nacional “a partir de 22 de outubro corrente”. 
Depois do caso de Costa e Silva, a ditadura militar nunca mais escolheria um civil para Vice-Presidente. 
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Tratou-se de uma das formas que a ditadura encontrou para cercear ainda mais 

a atividade do Poder Legislativo, e reduzir a possibilidade de fiscalização desse Poder 

sobre o Executivo. 

A CPI nem mesmo apresentou conclusões de seus trabalhos, e um simples 

relatório composto de listas dos atos praticados foi publicado por ordem da Mesa da 

Câmara de 27 de novembro de 1970. 

O relatório ficou perdido por décadas, e só foi encontrado pelo pesquisador 

Marcelo Zelic, em 2012, no Museu do Índio no Rio de Janeiro, com o texto quase 

integral (um dos volumes ainda não foi encontrado). A descoberta foi confirmada para o 

público em reportagens de Felipe Canedo para o Estado de Minas, em abril de 201360. 

O relatório afirma o abandono das atividades assistenciais para os índios pelo 

SPI. No tocante ao Estado de São Paulo, temos este diagnóstico sobre o Posto 

Indígena Capitão Iakri (hoje, com o nome bem mais apropriado de Araribá61):  

 

O POSTO INDÍGENA CAPITÃO IAKRI, [sic] está divorciado do contato com o 
ÍNDIO, somente em casos de doença aqueles procuram a Sede do Posto, 
alguns a [sic] mais de um ano ali não comparessem [sic].  
Não exista programa algum para manter o intercambio daquela unidade do 
S.P.I. com seus tutelados.  
A área do P.I. está totalmente devastada, de sua antiga floresta nada mais 
resta, só a Serraria ali está parada, não levou o progresso e o conforto ao 
Índio, levou a destruição de suas matas e consequentemente da caça, fonte de 
alimentação daquela gente.  
O S.P.I. deve retirar a Serraria afim [sic] de que a ferrugem não destrua 
totalmente aquele precioso material, mas, onde, ira ela levar a destruição e a 
miséria, ainda maior ao índio?62  

 

Além da ausência de projetos e do abandono, a devastação ambiental imperava. 

A respeito do posto de Vanuíre63, o relatório da Comissão Jáder Figueiredo 

aponta atos ilícitos do encarregado, Itamar Zwicher Simões, que tem 22 itens; entre 

                                                 
60 A série de reportagens e o relatório podem ser lidos no Centro de Memória Virtual, Fundo Documentos 
Indígenas. Disponível em < 
http://www.docvirt.com/docreader.net/docmulti.aspx?bib=ListaArmMemCRV_T_DOC&pesq=>. 
61 A TI Araribá fica no oeste paulista, no Município de Avaí; nela habitam os povos Terena e Ñandeva. 
62 Relatório da Comissão Figueiredo. 1968, p. 175. Centro de Memória Virtual. Fundo Documentos 
Indígenas. Disponível em < 
http://www.docvirt.com/docreader.net/docmulti.aspx?bib=ListaArmMemCRV_T_DOC&pesq=>. Acesso 
em 23 fev. 2015..  
63 A TI Vanuíre fica no Município de Arco Íris, no oeste paulista. Nela habitam os povos Kaingang, 
Terena, Krenak, Fulni-ô e Atikum. 
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eles, “deixou de atender aos serviços de sua obrigação (do SPI) para atender aos 

serviços particulares do General Moacir Ribeiro Coelho”; “corresponsável pela 

exploração contra os índios, praticada por Santinho no posto Capitão Iakri, Bauru, SP”; 

“Metade das terras do Posto Vanuíre estão arrendadas ao seu próprio encarregado 

(Itamar) como se índio fosse”; “Vende aos índios tudo o que recebe para o Posto 

Indígena Vanuíre, e cobra deles até passagem nos carros do SPI”; “Escravizou por 2 

anos o índio Manuelzinho da tribo Guarani”; “Vende o gado do índio anualmente”; 

“Arrendou todas as terras do Posto, chegando as cercas a cortarem o terreiro das 

casas dos índios”; “infringia maus tratos aos índios”64. 

Era bem significativo que ele houvesse recebido elogio oficial, como Chefe da 

Ajudância de São Paulo, “pelo excelente trabalho que vem realizando naquela 

Ajudância, revelando probidade administrativa, zelo e eficiência, amor ao trabalho e 

sincera dedicação à causa indígena”65, com a Portaria nº 83, de 15 de setembro de 

1965, do SPI. Após a Comissão de Inquérito, a situação inverteu-se: despacho do 

Ministro do Interior, publicado em 10 de setembro de 196866, acolheu a propositura da 

pena de demissão ao funcionário.  

A prisão de Itamar Zwicher Simões ainda era lembrada pelos índios em 2010: 

 

[...] a extinção do SPI em 1967 tornou públicos 63 seus crimes contra os povos 
indígenas. Em Vanuíre, ainda nessa época, a gripe era um problema grave, os 
índices de alcoolismo e internações em hospícios cresciam vertiginosamente e 
mortes por doenças “básicas” do tipo anemia ou infecções eram frequentes. 
Desde a década de 1940, diferentes encarregados se empenharam em 
transformar a aldeia numa fazenda modelo, obrigando os índios a um regime 
de semi-escravidão; enquanto os índios criavam gado para o comércio e 
assistiam ao arrendamento de sua terra por grileiros, os inspetores ascendiam 
em sua carreira. Está gravado na memória de dona Jandira, filha de Cotú e 

                                                 
64 Relatório da Comissão Figueiredo. 1968, p. 4945-4946. Centro de Memória Virtual. Fundo 
Documentos Indígenas. Disponível em < 
http://www.docvirt.com/docreader.net/docmulti.aspx?bib=ListaArmMemCRV_T_DOC&pesq=>. Acesso 
em 23 fev. 2015. 
65 SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO ÍNDIO. Boletim Interno n. 5, 1º out. 1965, p. 7. Centro de Memória 
Virtual. Fundo Documentos Indígenas. Disponível em < 
http://www.docvirt.com/docreader.net/docmulti.aspx?bib=ListaArmMemCRV_T_DOC&pesq=>. Acesso 
em 23 fev. 2015. 
66 MINISTRO DO INTERIOR. Despacho de 25 de julho de 1968. Diário Oficial da União, Seção I, Parte I, 
10 set. 1968, p. 8052. Disponível em < 
http://www.docvirt.com/docreader.net/docmulti.aspx?bib=ListaArmMemCRV_T_DOC&pesq=>. Acesso 
em 23 fev. 2015. 
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João Umbelino, o dia em que o encarregado Itamar Simões saiu algemado da 
aldeia67.  

 

Sobre esse servidor, é interessante lembrar que seu filho Inimá Simões 

participou, como voluntário, do grupo de trabalho da CNV sobre as graves violações de 

direitos no campo e contra os índios. O pesquisador Marcelo Zelic viu nisso um 

“impedimento à sua participação como assessor ou colaborador direto na Comissão 

Nacional da Verdade”. A comissionada Maria Rita Kehl, responsável pelo grupo, não 

concordou, alegando que Simões não teria poder de decisão sobre o relatório68.  

O relatório da CNV acabou por não tratar do Estado de São Paulo nesse tema, e 

não mencionou esse antigo funcionário, cuja história merece mais investigações para 

verificar o acerto ou não do Relatório Figueiredo. 

Documentos atestam o abandono das populações indígenas pela Funai, que 

sucedeu ao SPI. A mencionada CPI de 1977 levantou um documento da Funai, do 

Ministério do Interior, em que a Fundação reconhece que a situação dos guaranis em 

Peruíbe, pelos antecedentes dos postos indígenas localizados, “evidenciam jamais ter 

sido desenvolvido qualquer trabalho que procurasse atender aos anseios das reais 

necessidades da comunidade que ali habita”. Havia um posto indígena lá desde a 

época do SPI. 

 

Além do que as medidas tomadas se caracterizaram pela sua atuação 
provisória, que na maioria das vezes levaram a efeitos sem nenhuma 
participação ativa dos grupos indígenas.  
Diante de tais fatos a solução encontrada pela comunidade, para garantir a sua 
sobrevivência sem depender da Funai, foi a confecção de artesanato e sua 
comercialização junto a turistas que visitam a área e nas praias do litoral do 
estado. 
Cumpre estabelecer que a renda gerada por essa atividade, por ser bastante 
instável, não garante aqueles silvícolas uma alimentação regular, resultando 
em graves problemas de subnutrição69.  

 

                                                 
67 LOURENÇO, Marília Sene de. A presença dos antigos em tempos de conversão: etnografia dos 
Kaingang do oeste paulista. Dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 2011, p. 62-63. 
68 GOMBATA, Marsílea. Filho de acusado de torturar índios atua na CNV. Para coordenadora, não há 
conflito. Carta Capital, 26 março 2014. Disponível em < http://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-ha-
conflito-de-interesse-para-a-producao-do-relatorio-diz-maria-rita-kehl-2983.html>. Acesso em 27 fev. 
2015. 
69 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Projeto Agrícola de Peruíbe. Jul. 1977, Projeto Armazém 
Memória. 
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No entanto, somente em 1977 a Funai criaria uma Delegacia Regional no Estado 

de São Paulo (12ª. DR da Funai), em Bauru, sob a direção de Álvaro Villas Boas, que 

se responsabilizaria por 600 índios Kaingang, Terena e Guarani “das reservas de Icatu, 

Araribá, Vanuire e Peruíbe”70, bem como por povos indígenas do Paraná. 

Em 1980, temos documento da Sociedade Brasileira de Indigenistas, que 

denuncia que, em São Paulo, os Guarani de Parelheiros, bem como os de Peruíbe, 

estavam totalmente desassistidos pela Funai, que não cumpria suas obrigações 

assistenciais tutelares, fazendo com que terceiros decidissem sobre o destino desse 

povo. Os indigenistas protestaram contra a “atitude dos atuais dirigentes da FUNAI de 

admoestar servidores do órgão, na presença de fazendeiros e empresários ocupantes 

de áreas indígenas, por defenderem os direitos dos índios nos termos estatuídos em 

Lei”71. 

Nas outras seções deste capítulo, sobre invasões, falta de demarcação e índios 

boias-frias, a omissão da Funai também se faz presente. 

 

5.2 Invasão de terras indígenas 

 

O II Exército divulgou para a Secretaria de Segurança Pública, o Centro de 

Informações do Exército (CIE) e para o SNI, em 10 de setembro de 1969, informação 

sobre “Terras devolutas em Peruíbe”72, no litoral paulista. Haviam sido realizados 

exercícios de patrulha no litoral do Estado para a busca de guerrilhas (ainda antes da 

Operação Registro no Vale do Ribeira), e foram descobertos “antagonismos sociais” 

que poderiam se voltar contra o governo: 

 

2 - De 30 de junho a 2 de julho, os exercícios se realizaram particularmente na 
região de Peruíbe nos vales dos Rios Guanhanham, Bananal e Crasto; de 21 a 
23 de julho em Itanhaem (Agapeu), em Peruíbe (Guaraú, Serra Laranjeiras e 
do Bananal), de 12 a 15 de agosto em Ana Dias, Peruíbe e Taniguá incluindo 
Serras do Bananal e Laranjeiras, vales do Guanhanham e Bananal. 
3 - Fruto de observação durante esses períodos concluiu-se da existência de 
focos de atritos e antagonismos sociais que poderão servir – como aconteceu 

                                                 
70 O ESTADO DE S. PAULO. Funai cria primeira delegacia para SP, 10 agosto 1977. 
71 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. Brasília, 26 jun. 1980, seção I, p. 6407-6408. 
72 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. II EXÉRCITO. Informação nº 341/69: Terras devolutas em Peruíbe. 10 
set. 1969, documento confidencial, Prontuário 8366, Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), 
Acervo DEOPS/Santos.  

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



entre 1962/64 – de material facilmente explorável por terceiros. A presença do 
Exército na área, em plena vigilância não basta, se bem que eliminará 
tentativas de subverter a área. Urge que outras medidas sejam tomadas pelas 
autoridades responsáveis (INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA AGRÁRIA 
E PATRIMÔNIO DE SÃO PAULO) sob pena de não se alcançarem os objetivos 
desejados e mesmo comprometer todo o trabalho, que vem e continuará a ser 
feito. Agora que o Exército, através daquela OM tem conhecimento de tais 
problemas e se faz continuamente presente na área, impõe-se sua solução sob 
pena de não ficar [sic] a Instituição desacreditada e mesmo apontada como 
conivente de tal “statu-quo” [sic]. Não se compreende, por exemplo, que um 
funcionário do Estado de São Paulo do órgão encarregado de soluciona 
problemas da área, não o faça e se locuplete com a apropriação de 41 
alqueires de terra do Estado. 
4 - Aquela região compreende, de Ana Dias a Taniguá, uma primeira faixa de 
terras próximas ao litoral, via de regra já legalizada, inclusive com escrituras 
lavradas. Não há problema jurídico de posse, com algumas exceções [sic], 
porém essa grande área está de posse de meia dúzia de cidadãos em flagrante 
contraste com a imensa população de "posseiros” que ocupa a serra e mata a 
dentro [sic] de difícil acesso e condições de vida precaríssimas. 
Naquela primeira faixa verifica-se que: 
- ARMANDO CUNHA, cartorário em Cubatão, dispõe de 1.200 alqueires, dos 
quais 700 completamente abandonados; consta que já vendeu grande parte 
das terras. 
- TADACHE ABE, de Itarirí, possui extensíssima área, que usa e abusa com 
fins eleitoreiros às vésperas de eleições; consta que é radicado em São Paulo, 
vindo constantemente a Ana Dias, onde tem um irmão. Possui 100 hectares o 
qual consta haver vendido o Sr GEORGE POPESCU, Prefeito de Peruibe, 
- LEÃO BENEDITO DE ARAUJO NUNES, médico, residente em São Paulo, 
possui 800 alqueires, é o grande latifundiário e que vem se desfazendo de suas 
terras por venda. 
5. Contiguamente a essa primeira faixa, adentrando o interior, em vários vales 
e contrafortes íngremes das Serras do Bananal e Laranjeiras, desenvolvem-se 
terras devolutas do Estado onde vêm se instalando, já há longos anos, 
centenas de famílias de "posseiros”, em constantes atritos, gerando problemas 
sérios e que necessitam ser resolvidos para dar tranquilidade à área e mesmo 
proporcionar seu desenvolvimento, pois nota-se vontade de cultivar e plantar. 
Tais terras repartidas ao sabor de cada "posseiro" em minifúndios não estão 
legalizadas e mesmo impedidas de serem cultivadas pela inoperância do Poder 
Público em legalizá-las. Os problemas sociais graves da área exigem que seja 
ela encarada em prioridade. 
6 – O processo de ocupação e legalização pelos “posseiros” é assaz moroso e 
e de difícil execução pela massa analfabeta dando margem à interferência de 
terceiros, via de regra marginais e de interesses excusos. 
- Munido do comprovante de recolhimento da taxa ao IBHA, o "posseiro" deve 
requerer ao Patrimônio do Estado (Escritório Regional de Santos da 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário da Secretaria da Justiça do Estado de 
São Paulo - Rua General Câmara, 198 - Santos) a posse da terra, recebendo 
então um protocolo. 
- Mediante tal requerimento o Patrimônio do Estado deve levantar a área 
solicitada para que o processo tenha andamento. Até o presente momento, a 
imensa maioria, senão a totalidade de "posseiros" instalados na região, 
nãoreceberam a "visita" do serviço no levantamento das posses. Sabe-se que 
uma das poucas terras demarcadas curiosamente pertencem a elemento do 
próprio Patrimônio do Estado. 
- 0 "posseiro", sem sua terra demarcada, continuamente entra em atrito com o 
vizinho que também está nas mesmas condições. De tais atritos têm surgido 
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inúmeras questões, inclusive com práticas de crimes que vem [sic] tendo 
tramitação e "engrossando" a justiça em Itanhaém. 
- "Posseiros" inescrupulosos e com segundas intenções conturbam o processo, 
vendendo suas "posses" a terceiros e gerando novos focos de atritos. 
Profissionais e espertalhões, iniciam em determinadas áreas processos de 
posses e as vendem a terceiros geralmente inocentes e ignorantes. 
- "Posseiros" priviligiados [sic] existem na área com o beneplácito do 
Patrimônio do Estado e a arrepio da Lei; CONSTÂNCIO DA SILVA CEZAR, 
residente em SANTOS, a Rua Alexandre Herculano 154, desenhista e 
agrimensor do Patrimônio do Estado (Escritório Regional de Santos) dispõe na 
área de 41 alqueires de terras, que segundo suas palavras, as requerei em 
1948, tendo recebido o título definitivo em 1962; está registrado e paga os 
impostos devidos ao IBRA. Recebeu gratuitamente 10 alqueires do Estado, 
tendo requerido a posse de mais 31 alqueires que os teria indenizado a razão 
de NCr$ 6,00. 
- A revolta em toda região é generalizada: inúmeros "posseiros” há vários anos 
já requereram suas posses sem solução, ao passo que "Seu CONSTÂNCIO" 
tem 41 alqueires legalizados!!! 

 

O IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, extinto nos anos 1970 e 

substituído pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, criado 

pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970) tinha escritório em Peruíbe, porém, 

segundo a informação, apenas recolhia a taxa, e nada mais fazia73. A situação precária 

no campo fundiário afetava as terras devolutas do Estado, e também as terras 

indígenas, que eram invadidas por posseiros em Itanhaém: 

 

As terras devolutas 
A Fazenda do Estado de S.Paulo é legítima proprietária de terras no município 
que constituem o 18º perímetro de Peruíbe; o decreto 41539 de 28 do janeiro 
de 1963 criou a reserva florestal de Itarirú, no 18º perímetro de Peruíbe.  
A invasão de terras pertencentes ao Governo do Estado de São Paulo é 
contínua. 
A situação no que concerne a terras devolutas do Governo do Estado, 
localizadas no município de Itanhaém, segundo informações, é idêntica a de 
Peruíbe; a aldeia dos índios em Itanhaém (rio Branco) é provável que só tenha 
quatro ou cinco alqueires disponíveis sem invasões. 
No 18º perímetro de Peruíbe, não existe espaço de terra, na área devoluta, que 
não esteia ocupado por pequenos posseiros, que vêm ocupando a área de 
cinco ou seis anos para cá. 
A aldeia dos índios - uma área medindo 200 alqueires pertencente a União, 
situada no município de Peruíbe - faz divisa ao norte e nordeste com terras de 
propriedade de Afonso Reis, denominadas sítio Jetubatuba, ao sul e sudoeste 

                                                 
73 Essa reclamação se repetiria até o fim da ditadura militar: Catarina Guarani (representante do 
Conselho Indígena Nacional), depois após o assassinato do cacique Banto Samuel dos Santos em 17 de 
abril de 1984, reclamou que o delegado da Funai “nunca fez nada de bom” e não houve “nenhuma 
melhoria em nossa “área” (JORNAL INDÍGENA. Notícia dos Guarani de Peruíbe, n. 1, jul. 1984. CEDOC 
Dom Tomás Balduino da CPT- Comissão Pastoral da Terra). 
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com terras de Leão Benedito de Araújo Novaes e terras devolutas do Estado 
de São Paulo.[...] 
A área devoluta do Estado não se tem conhecimento de sua dimensão ora 
ocupada por inúmeros posseiros, sendo certo que vários possuem títulos 
concedidos pelo Estado em terrenos de cem hectares entre os quais 
Constâncio da Silva Cesar (filho de Francisco da Silva Cesar e Benedita 
Escolástica da Cruz, natural de Santana do Parnaíba-Estado de São Paulo, 
desenhista lotado na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, residente em 
Santos, à r. Alexandre Herculano, 154 )» Tadashi Abe (bananicultor em Itariri, 
cunhado do ex-deputado federal Paulo Nakandakaro (cassado)) e Armando 
Cunha (residente em Cubatão e ex-prefeito daquele município). 
José Batista Campos (natural de Tauá-Estado do Ceará, filho de Antônio 
Batista Campos e Maria Ribeiro Campos, residente em Itanhaém, à r. 
Mongaguá, 250, funcionário aposentado  - exerceu funções junto ao Patrimônio 
Imobiliário do Estado) também é detentor de grande área no município além de 
possuir terras era Iguape, Cananeia e Itanhaém. 

 

Em Peruíbe, também havia a invasão de particular em terras indígenas, da etnia 

Guarani Mbyá: 

 

A aldeia dos Índios 
Os marcos delimitadores da aldeia dos índios, em Peruíbe, estão sendo 
reavivados polo pessoal do Patrimônio Imobiliário do Estado. 
Ao todo moram na aldeia 97 indígenas guaranis em ranchos espalhados em 
grande parte da área. Têm pequena agricultura constituída de banana, arroz, 
feijão e milho. 
A aldeia ou posto indígena José de Anchieta, como é denominado pela 
Fundação Nacional do Índio, este ano foi parcialmente invadida pelo indivíduo 
Avelino Seguro que está preso na Cadeia Publica de Itanhaém (condenado a 5 
anos por tráfico de entorpecentes); provavelmente, existam outros invasores 
que tenham adentrado as terras do aldeiamento [sic] anteriormente a Avelino 
Seguro. 
O general Albuquerque Lima, há mais de um ano, quando Ministro do Interior, 
solicitou providências a várias Secretarias de Estado no sentido de 
redemarcação da área, construção de estradas para a aldeia e solução para 
possíveis casos de invasão. 

 

O prontuário de Avelino Seguro (Santos, 1926-1981) no DOPS/SP74 revela 

diversas invasões de área indígena, além da condenação por tráfico de entorpecentes 

(maconha) em 9 de dezembro de 1968. Já em 1969, invadiu terras pertencentes à 

Aldeia Indígena "José de Anchieta", segundo o Diário de Santos, para plantar 

maconha. Seu alvará de soltura foi emitido em 23 de junho de 1971 e, no mesmo ano, 

voltou a invadir a Aldeia. De acordo com documento reservado de 1971, isso ocorria 

“sem que a autoridade policial que jurisdiciona a área tenha condições de solucionar a 

                                                 
74 Prontuário nº 555. APESP, Acervo DEOPS/Santos. 
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situação, de vez que se aguarda uma decisão do Juiz de Direito da Comarca de 

Itanhaém”, e que  

 
Por diversas vezes, a autoridade policial do município de Peruíbe, esteve 
procedendo diligências nas terras da Aldeia e, conversando com indígenas ali 
residentes, sentiu o seu descontentamento, dando a entender que o fato ocorre 
por descaso ou abandono da Fundação Nacional do Índio, que não lhes dá 
assistência permanente. Queixam-se os indígenas que não existe, no 
momento, elemento civilizado para representá-los em suas atividades 
reivindicatórias ou para defendê-los, elemento esse que anteriormente seria 
representado por inspetores do Serviço de Proteção ao Índio; queixam-se, 
ainda que, pela falta de assistência em que vivem, sofrem a degradação da 
família indígena, fazendo com que certos elementos da própria aldeia aliem-se 
a elementos civilizados, com o fim de obter recursos para o próprio sustento, o 
que não pode tirar do cultivo das terras da Aldeia75. 

 

Em 1975, ele cumpriu pena de quatro meses de prisão pelo crime de alteração 

de limites do artigo 161 do Código Penal. No entanto, o invasor Avelino Seguro lá 

continuou por anos, o que gerou a reação dos índios em 28 de junho de 1979: 

 

Revoltado com os maus tratos, perseguições, agressões e invasão de suas 
terras, um grupo de indígenas da reserva de Peruíbe invadiu anteontem à noite 
uma fazenda local queimando, saqueando e, segundo as vítimas, furtando 
animais, dinheiro e objetos, danificando ainda um alambique clandestino, 
estragando cerca de 15 mil litros de aguardente. 
A ação dos índios durou apenas alguns minutos e depois fugiram, deixando o 
rastro da destruição e duas pessoas feridas: o posseiro Avelino Seguro (54 
anos) e sua mãe, Cecília Mendes Seguro, de 84 anos. A ocorrência foi 
comunicada à 4ª Delegacia de Polícia de Peruíbe e posteriormente, à Divisão 
de Policia Federal. Até o final da tarde de ontem, as autoridades policiais 
estavam tentando obter um contato com o sertanista Cláudio Villas Boas, em 
Bauru, uma vez que o agente da Funai em Peruíbe, WaIfredo Silva, está de 
férias e ninguém sabe onde encontrá-lo. 
A situação na região é de tensão e pelo apurado até o momento, Avelino 
Seguro e seu pai, João Seguro (86 anos), são os causadores de todos os 
problemas. Estão inclusive indiciados num processo na Justiça em São Paulo, 
movido pela Funai, de reintegração de posse. Ouvido ontem por um delegado 
da Polícia Federal, Avelino disse que não abandonará a região – ele possui 
apenas um alqueire, mas já se apossou de 29 alqueires dos indígenas e, diante 
da autoridade, ameaçou tomar conta de mais 10 alqueires. 
[...] 
A briga entre Avelino Seguro e os indígenas é um caso antigo, merecendo até 
um processo movido pela Funai, pela invasão das terras pertencentes aos 
índios da reserva José Anchieta Avelino foi se apossando das terras, obrigando 
os indígenas a se distanciarem e, não limitando-se a isto, passou a agredi-los, 
a furtar caças de suas armadilhas e até a espancá-los, com a ajuda de amigos. 

                                                 
75 ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL. Informação nº 535/71-B: Invasão da reserva indígena de 
Peruíbe. 10 ag. 1971, documento reservado, Prontuário 555, APESP, Acervo DEOPS/Santos. 
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Aproximadamente há 15 anos, a família Seguro se instalou na região, ocasião 
em que leve inicio a plantação de cana que daria origem â instalação de um 
alambique clandestino. Era apenas um alqueire. Com o passar do tempo 
Avelino e João foram expandindo sua propriedade, ocupando a área dos 
índios. O alambique lá estava produzindo cerca de 100 mil litros de aguardente 
por ano, mesmo assim seus proprietários queriam mais terras e as brigas se 
sucederam. O caso foi levado ao conhecimento à Funai e, através de um ofício 
de Álvaro Villas Boas, providências foram tomadas. Após investigações, o 
órgão federal deu entrada de um processo da Justiça Federal, pedindo a 
devolução das terras aos indígenas. Há três anos Avelino foi conduzido a 
Brasília para ser ouvido no inquérito, mas isto em nada ajudou os índios pois, 
ao voltar, o posseiro reiniciou suas perseguições, espancando-os sempre que 
tinha uma oportunidade.76 

 

Por mais de dez anos ele havia permanecido na área, pois, apesar do 

conhecimento da situação pela polícia e pela Funai, “nenhuma das providências 

tomadas conseguiu livrar a área desse invasor”77. Ele morreria em 16 de março de 

1981. 

 

5.3 Problemas de demarcação de terras indígenas 

 

Na 147ª audiência pública da CEV “Rubens Paiva”, esteve presente Timóteo 

Verá, cacique da aldeia Eldorado no município de Eldorado, coordenador nacional da 

Comissão Guarani Yvyrupa, que tem o objetivo de garantir o território do povo Guarani. 

Ele contou o que ocorreu com seu avô; a construção da BR-277 no Paraná e a 

construção de postos da Funai levaram à drástica redução das terras dos Guaranis e 

dos Kaingangs: 

 

Queria falar um pouco assim do sul, porque os povos guaranis ocupavam essa 
imensa vasta de território que hoje nós chamamos de esse berçário guarani [...] 
Nós chamamos e muitos aconteceram e não são diferentes de outras regiões 
do Brasil que aconteceram. Principalmente algum relato pelo finado meu pai, 
com o meu avô, meu tataravô que morava naquela região de Mangueirinha [...] 
Então, sofria essas torturas desses militares, SPI e até mesmo da própria Funai 
quando substituiu a SPI e naquela região Rodovia 277, outra rodovia que 
passa no território hoje em Palmeirinha que construíram em 1968, 1966/1968, 
né?78 E aconteceram naquela região pelo rio que chama Iguaçu [...]. 
Por toda essa extensão do rio tinha várias aldeias. O que acontecia com SPI, 
acontecia a redução do território porque criaram posto indígena de 

                                                 
76 DIÁRIO DE SANTOS. Índios atacam fazenda em Peruíbe. Santos, 30 jun. 1979, p.1. 
77 JORNAL INDÍGENA. Luta contra o explorador dos Guarani em Peruíbe, n. 10, set. 1979. CEDOC Dom 
Tomás Balduino da CPT - Comissão Pastoral da Terra. 
78 A BR-277 foi, de fato, inaugurada em 1968. 
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Mangueirinha, criaram posto do Rio das Cobras e também criaram posto 
indígena de Chapecó e posto indígena Nonoai. 
Todos estes postos indígenas ocupados pelos kaingangs e os guaranis 
trazidos de várias regiões na época, de várias aldeias, né? E confinavam 
naquele espaço que é o posto indígena que é totalmente diferente também 
porque somos guaranis, kaingangs tem totalmente outra língua, cultura, né? E 
nós também, houve um grande conflito porque eles não se entendiam, os mais 
velhos contavam, não é? Então, acontecia isso naquela região, né? 
Então, como aconteceu essa perda do território, porque o guarani não 
precisaria de demarcação, de limite, ter um limite da sua área. Não, eles viviam 
no espaço amplo, né? Nessa amplitude que ele tinha a própria cultura do seu 
conhecimento, sabedoria que ele tinha. Então, para eles vivendo num espaço 
que seja amplo. 
E quando teve esta intervenção dos bodiruás que os militares e mais que 
interviram dentro das suas comunidades, eles pegaram os guaranis e levava 
para esse posto, né? E acaba perdendo este espaço imenso que o território do 
povo, era a terra tradicional dos povos guaranis. 
 

O cacique, em seguida, destacou a falta de demarcação das terras indígenas, 

que a Constituição de 1988 determinou que deveria ter sido realizada em até cinco 

anos, prazo que o Estado brasileiro descumpriu. Esse dever do Estado em relação aos 

chamados povos originários encontra um ponto sensível na menor Terra Indígena (TI) 

do país, a Jaraguá, no Município de São Paulo, de pouco mais de um hectare, como 

ele bem ressalva: 

 
Ficou evidente que, eu quero falar assim que não somente essa Comissão da 
Verdade está sendo discutida essa história real, de fato que aconteceu, fato 
que aconteceu. Nós queremos ser, né? Ter uma reparação por essa perda do 
seu território, e também a sua perda da sua cultura porque houve violência 
nesse sentido. Não só do território, mas a própria cultura e também sobre a 
organização social que é a cultura própria [..] 
Porque a grande nossa luta hoje, né? Pelo povo guarani, desde o Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo para 
a demarcação das nossas terras, né? Isso significa fortalecimento da nossa 
cultura, nossa língua, nosso conhecimento, nossa sabedoria, isso é o que nós 
queremos [...] 
É tão complicada hoje a demarcação, é uma morosidade imensa até mesmo 
para demarcar uma área de 26 hectares, uma área de 24 hectares que é 
mínima, é minúscula porque o povo que vivia de amplitude vive num espaço 
pequeno [...] 
Essa demarcação tem que ser feita, tem que tirar uma política pública que 
tenha orçamento para a demarcação das nossas áreas, né? É claro que está 
garantida na Constituição os direitos originários, está previsto isso na lei e não 
está sendo cumprida pelo governo, né? [...] 
Por exemplo, no estado de São Paulo, novas aldeias demarcadas pequenas 
terras. A gente pode falar do Jaraguá, por exemplo, 1,1 hectares para 600 
pessoas79, isso é para nós, é tapa na cara, né? Nós precisamos desse espaço 
para que nossos povos continuem sendo guarani, continue sendo esta cultura 

                                                 
79 Na verdade, 1,756 ha segundo o decreto nº. 94221 de 14 de abril de 1987, anterior, portanto, à 
Constituição de 1988. 
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milenar que ele tem, esse conhecimento, sabedoria que ele tem, que o nosso 
Criador quando criou a terra deixou conhecimento e sabedoria para o povo 
guarani. 

 

Com a virtual paralisação da demarcação de terras indígenas na atual gestão 

federal, esses povos vivem ameaçados de perder suas terras, tal como durante a 

ditadura militar. O ministério da justiça deixou de assinar as portarias homologatórias 

da demarcação, mesmo nos casos em que os relatórios circunstanciados de 

identificação e delimitação das terras indígenas foram publicados pela Funai como 

ocorreu com a TI Jaraguá80, que seria ampliada, o que é absolutamente necessário. 

Seu antigo decreto de demarcação, o decreto nº. 94221 de 14 de abril de 1987, a 

instituiu como a menor terra indígena do país, em área manifestamente insuficiente 

(sua população atual é de 583 habitantes81): 

 

82 

 

                                                 
80 O relatório da TI Jaraguá, coordenado pelo antropólogo Spensy Kmitta Pìmentel, foi assinado na 
gestão da presidenta da Funai Marta Azevedo, e publicado no Diário Oficial da União, seção 1, de 30 de 
abril de 2013, página 52 e seguintes. A campanha Resiste Guarani SP, coordenada pela Comissão 
Guarani Yvyrupa, exige que o governo federal dê prosseguimento à demarcação, para que é necessária 
a portaria homologatória do ministro da justiça: http://campanhaguaranisp.yvyrupa.org.br/ 
81 COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO. Terras indígenas em São Paulo. Disponível em < 
http://www.cpisp.org.br/indios/upload/editor/files/TIs_S%C3%A3oPaulo%281%29.pdf >. Acesso em 27 
fev. 2015. 
82 Litoral de São Paulo: Decretos garantem terra para os Guarani. 30 dez. 1989. CEDOC Dom Tomás 
Balduino da CPT - Comissão Pastoral da Terra. 
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 Isso ocorre apesar de São Paulo ser o Município com a quarta maior população 

indígena do Brasil em números absolutos83. 

Problema correlato ocorre no oeste paulista. Durante a égide do SPI, as terras 

indígenas foram reduzidas em proveito dos fazendeiros, o que gerou um intenso 

desmatamento que afetou as áreas indígenas remanescentes e, durante a ditadura 

militar, o arrendamento a fazendeiros continuou. Esse problema afetou gravemente 

Icatu e Vanuíre: 

 

Vanuíre, como inúmeras reservas indígenas, carece de projetos de 
agroecologia que recuperem suas áreas de mata, plantio e cabeceiras de 
nascentes, além de estimular a produção de sementes nativas. O milho 
Kaingang, conhecido também como milho bugre, foi importante na alimentação 
cotidiana e cerimonial de gerações passadas, mas, atualmente,foi substituído 
pelas sementes híbridas fornecidas pela FUNAI. As plantações são tratadas 
com agrotóxicos e, segundo os índios, o técnico do PRONAF, responsável pelo 
acompanhamento dos projetos, nunca compareceu à aldeia. Entre os diversos 
problemas ambientais da reserva se encontram o assoreamento dos córregos, 
a diminuição da capacidade dos mananciais e a erosão das áreas de roça. 
Com o crescimento da população, todos anseiam pela expansão dos limites 
territoriais (que respeitam o mesmo recorte de 1916, data de sua criação). 
[...] Atualmente a aldeia Icatu, localizada no município de Braúna e Vanuíre, em 
Arco-Íris, encontram-se margeadas por plantações de cana que se estendem, 
junto ao gado, até as margens dos rios, desprovidos de mata ciliar. Nesse 
contexto, é impossível qualquer tentativa de recuperação do solo 
extremamente arenoso, circunscrito a um território pequeno, sem um projeto 
sistemático.  
Até os anos 1980, era comum parte do território indígena ser arrendado aos 
fazendeiros vizinhos. [...] Há rumores sobre a persistência do arrendamento de 
terra em Vanuíre, atualizado pela parceria entre certos políticos locais e alguns 
índios agricultores: há indicativos de que, ao colaborarem com o orçamento e o 
maquinário (itens que mais faltam aos índios), no momento da colheita esses 
proprietários de terra requerem grande porcentagem do que foi plantado no 
interior da reserva, deixando os índios novamente sem recursos84. 

 

Nesses casos, além da ampliação das áreas indígenas, é necessário que ocorra 

a recuperação ambiental. 

Outra área reivindicada pelos Guarani fica em Marsilac, na região da Serra do 

Mar, na subprefeitura de Parelheiros. A exiguidade das terras prejudica o ensino das 

tradições deste povo; 

 

                                                 
83 COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO. Índios na cidade de São Paulo. Disponível em < 
http://cpisp.org.br/indios/html/texto.aspx?ID=207 >. Acesso em 25 fev. 2015. 
84 LOURENÇO, op. cit., p. 21-22. 
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Em Parelheiros, também é difícil manter a sobrevivência e a tradição guarani. 
Durante a ocupação do Patio do Colégio, enquanto fumava um cachimbo, Jera 
Guarani contou que a situação é grave. “A base da sustentação da nossa 
cultura é a oralidade.” Os ensinamentos são transmitidos, mas as condições 
das aldeias não permitem que sejam aplicados. “Temos problemas para plantar 
mandioca e milho, que são a base da nossa alimentação. Também não 
conseguimos caçar e pescar. Então, o que temos de comida vem do mercado, 
que são alimentos não saudáveis, com agrotóxicos, o que desestrutura a saúde 
do guarani”, explica. Vivendo em áreas muito pequenas, os mais velhos sofrem 
com tristeza e depressão. “Há casos de dependência alcoólica, fome, 
desestabilização familiar”, enumerou85. 

 

Com efeito, a questão da terra, para esses povos, é fundamental para sua 

resistência como cultura e para sua sobrevivência física. Ocorre em todas as regiões 

do país essa omissão do governo federal, descumprindo o dever constitucional de 

demarcar as terras indígenas, em reconhecimento aos direitos originários, previsto no 

caput do artigo 231 da Constituição de 1988, combinado com o artigo 67 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, que previu o prazo de cinco anos para 

concluir a demarcação. O grave descumprimento da Constituição perpetua um dos 

mais cruéis legados da ditadura militar, o do etnocídio e o do genocídio dos povos 

indígenas no Brasil para a tomada de suas terras, configurando uma grave violação de 

direitos humanos.  

 
5.4 Os índios boias-frias 

 

O “boia-fria”, assim chamado por levar a sua comida ao trabalho e, por sair tão 

cedo para o trabalho rural, ela finalmente está fria quando chega a hora do almoço, 

realiza uma trabalho intermitente e itinerante. Sazonalmente, faz o trabalho rural; não 

possui mais, ou nunca possuiu terra rural, e está muitas vezes nas periferias das 

grandes cidades, atraído pelo processo de urbanização, que tampouco foi capaz de 

oferecer-lhe boas condições de vida, à falta de uma legislação que garantisse o direito 

à moradia ou instrumentos de reforma urbana86. 

                                                 
85 OJEDA, Igor; MERLINO, Tatiana; MACRUZ, Beatriz; PASTOR, Caio. Os índios de São Paulo querem 
suas terras de volta. Repórter Brasil, 17 abr. 2014. Disponível em < 
http://reporterbrasil.org.br/2014/04/os-indios-de-sao-paulo-querem-suas-terras-de-volta/>. Acesso em 27 
fev. 2015. 
86 Uma lei federal de loteamentos que se ocupasse da questão urbanística somente veio com a lei n° 
6766, de 19 de dezembro de 1979, justamente por causa da expansão das periferias urbanas. 
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Esse processo ocorre em uma relação complexa com a ampliação formal dos 

direitos sociais no campo, que ocorreu por meio extensão das garantias 

previdenciárias, realizada já a partir do governo de João Goulart (a Lei n° 4.214, de 2 

de março de 1963, que criou o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural; depois viria 

a Lei Complementar n° 11, de 25 de maio de 1971, que criou o Programa de 

Assistência ao Trabalhador Rural – PRÓ-RURAL) e especialmente com o Estatuto da 

Terra, já da ditadura militar (Lei n° 4504, de 30 de novembro de 1964). 

A eficácia social dessas normas e de outras garantias sociais foi prejudicada 

pela falta de reforma agrária e o processo de grilagem de terras por grandes empresas 

incentivado pela ditadura militar; como escreveu Maria da Conceição D’Incao, a 

condição do boia-fria chegava à do “trabalhador já totalmente expropriado dos meios 

de produção e que, uma vez excluído do mercado de trabalho urbano, não encontra 

outra alternativa de sobrevivência, senão assalariar-se nos períodos de safra, junto à 

empresa agrícola87”. 

Em São Paulo, a urbanização dos trabalhadores rurais se acentua a partir de 

1964: o trabalhador rural temporário foi expulso das propriedades rurais, em um 

processo de êxodo rural, para evitar que ele fosse caracterizado como parceiro 

segundo o Estatuto da Terra88. 

A espoliação das terras indígenas levará, em algumas partes do Brasil, a criar a 

figura do índio boia-fria: sem ter como sobreviver de sua maneira tradicional, ele terá 

que vender seu trabalho, por vezes, ao próprio invasor de sua terra, como ocorreu no 

Paraná. Nesse Estado, o INCRA, violando a Constituição de 1967 e o Estatuto do 

Índio, invadiu terras indígenas para entregá-las a projetos de colonização. Em 1971, os 

índios perderam terras por causa da área reservada ao alagamento do grande 

reservatório de Itaipu, e os colonos foram alocados em área indígena.  

No Estado do Paraná, a terra indígena de Oco’y-Jacutinga, habitada por índios 

Guarani, foi tomada pelo INCRA em 1973 para assentar colonos removidos do novo 

Parque Nacional do Iguaçu. A maior parte dos índios partiu, mas 32 famílias ficaram às 

                                                 
87 D’INCAO, Maria da Conceição Brandt. Bóias-frias, desafio para o sindicato rural? Lua Nova, São 
Paulo, v. 1, n. 4, março 1985, p. 73. 
88 PIZA, João Fernando Blasi de Toledo. A formação de povoados na região de Botucatu. Dissertação de 
mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo. São Paulo, 2007, p. 11. 
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margens do Rio Paraná; “Assim cercados e quase sem área para plantio, passaram a 

trabalhar em atividades intermitentes, como boias-frias para os próprios colonos que 

invadiram seu território89.” 

No caso do Mato Grosso do Sul, usinas de açúcar, incentivadas pelo Proálcool 

na década de 1980, escravizaram índios; é importante lembrar que o crime de redução 

à condição análoga à de escravo continua sendo praticado, nos dias de hoje, por 

setores do agronegócio90. 

No Estado de São Paulo, a denúncia de que a espoliação das terras indígenas 

também havia levado à figura do índio boia-fria, discriminada mesmo entre os outros 

trabalhadores rurais temporários91.  

 

“A situação atual não está boa”, segundo a caingang Catarina Campos, para 
quem “a Funai voltou a se esquecer do índio”, ao iniciar o Projeto de 
Desenvolvimento comunitário. Na verdade, aquela índia, apontada como líder 
da aldeia, está revoltada: “Não temos meios de explorar as terras pois não 
possuímos máquinas e não podemos obter financiamentos para iniciar 
qualquer cultura; a única solução é trabalhar para fora, quando conseguimos 
vencer a concorrência dos “boias-frias” das cidades”.92  

 
Essa Kaingang queixava-se do Posto Icatu, no Município de Braúna, já no oeste 

paulista, que não estava a receber treinamento agrícola. 
                                                 
89 CARVALHO, Maria Lucia Brandt de. Da terra dos índios a índios sem terras: O Estado e os Guarani do 
Oco’y: Violência, silêncio e luta. Tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em 
Geografia Humana da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 366. 
90 Em 2007, mais de mil índios foram resgatados da escravidão pelo Ministério do Trabalho no Mato 
Grosso do Sul: “Mais da metade dos resgatados de condições análogas à escravidão em 2007 
trabalhava no cultivo de cana. Foram 2.947 pessoas retiradas dessa situação em apenas quatro usinas. 
As fiscalizações nessas propriedades lideram a lista das maiores libertações do ano recordista em 
número de libertações: 5.877 trabalhadores em 197 fazendas. [...] 
O segundo maior resgate ocorreu na fazenda Debrasa, unidade da Companhia Brasileira de Açúcar e 
Álcool (CBAA) em Brasilândia (MS), onde 1.011 indígenas estavam alojados em condições precárias.” 
(THENORIO, Iberê. Grandes libertações de trabalhadores em canaviais dominam 2007. REPÓRTER 
BRASIL. 31 jan. 2008. Disponível em < http://reporterbrasil.org.br/2008/01/grandes-libertacoes-de-
trabalhadores-em-canaviais-dominam-2007/ >. Acesso em 24 fev. 2015). 
91 No Mato Grosso do Sul, as usinas escravizam os índios adultos e crianças: “Cícero Rufino Pereira, 
procurador do Trabalho no estado, descreve como ‘verdadeiro trabalho escravo’ a situação desses 
indígenas na década de 1980. Ficavam, diz ele, em barracões de lona, onde bebiam água dos rios junto 
com os animais. Além disso, era rotina também a presença de crianças no corte da cana. ‘Em diversas 
ocasiões, a usina pagava e o cabeçante [o intermediário com os índios, às vezes também um índio] 
desviava o dinheiro. E muitas vezes a usina não pagava, enrolava mesmo’.” (CAMPOS, André. 
Exploração de indígenas nos canaviais do MS é histórica. Repórter Brasil, 21 jul. 2008. Disponível em 
<http://reporterbrasil.org.br/2008/07/exploracao-de-indigenas-nos-canaviais-do-ms-e-historica/>. Acesso 
em 24 fev. 2015). 
92 LOPES, Luís Carlos. Índios já são boias-frias. O Estado de S. Paulo, 5 nov. 1978. CEDOC Dom 
Tomás Balduino da CPT - Comissão Pastoral da Terra. 
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Esse posto ficava sob a supervisão da delegacia regional de Bauru, criada 

apenas em 1977, como já referido. 

 

“O Conselho Indigenista Missionário é uma verdadeira baderna dirigida por 
reacionários”, afirmou o diretor da Funai em Bauru, Álvaro Villas Boas, irmão 
do sertanista Orlando Villas Boas. O comentário foi feito a respeito de uma nota 
oficial do Cimi segundo a qual os índios de Guararapes estão em situação 
precaríssima, “enquanto os funcionários da Funai em Bauru recebem altos 
salários”. 
Álvaro Villas Boas confirmou, no entanto, que “é grande o número de índios 
boias-frias em sua região (70 por cento do Estado, segundo ele), mas que eles 
acompanham a realidade do homem do campo”. Disse, contudo, não admitir 
críticas da parte do Cimi, acrescentando que “400 anos após o Brasil ter sido 
descoberto é que o Cimi vem falar que o índio vive em más condições”93. 

 

Como o Cimi foi criado apenas na década de 1970, realmente ele não poderia 

ter reclamado 400 anos antes, embora setores da Igreja Católica já o tivessem feito, 

opondo-se à escravização do índio nos tempos coloniais. Contrassensos históricos à 

parte, interessa na fala de Álvaro Villas Boas o reconhecimento do grande número de 

índios boias-frias, e que eles acompanhavam a “realidade do homem do campo”. A 

analogia com os camponeses significava uma violação dos direitos territoriais 

indígenas e a descaracterização de suas formas de vida. 

 

 

Conclusão: os débitos da democracia brasileira em realizar a justiça de transição 

para os povos indígenas no Brasil 

 

A volta dos projetos hidrelétricos da ditadura militar na Amazônia, especialmente 

a usina de Belo Monte, e também os projetos de barragem no rio Patajós, reativam a 

degradação ambiental e a espoliação dos povos indígenas: temos a “nação pós-

ditatorial (1985-) fundamentada na amnésia da tortura que a precede, ciclo histórico 

que culmina na notável imagem da ex-torturada que realiza, como Presidenta, o projeto 

de seus torturadores para a Amazônia”94. Ademais, também atacando o Sistema 

                                                 
93 FOLHA DE S. PAULO. Sertanista não admite crítica feita pelo Cimi. 25 jun. 1977. CEDOC Dom Tomás 
Balduino da CPT - Comissão Pastoral da Terra. 
94 AVELAR, Idelber. Crônicas do estado de exceção. Rio de Janeiro: Azougue, 2014, p. 141. 
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Interamericano de Direitos Humanos, o que foi uma resposta típica das ditaduras da 

América do Sul nos anos 197095. 

O jornalista Edilson Martins, na 149ª audiência da CEV “Rubens Paiva”, 

destacou essa estranha continuidade entre a ditadura militar e os governos 

democráticos subsequentes: 

 

Em 1966, 1967, 1966 o Roberto Campos introduz o Ludwig, o Daniel Ludwig, 
na presença do Castello Branco e esse diálogo está registrado, esse encontro, 
e o Castello Branco assume o compromisso de dar segurança ao capital 
externo, aí ele inicia o Projeto Jari, o famoso Projeto Jari, que mobilizou nos 
anos 1960 - 1970, o país todo foi mobilizado à presença de um projeto 
pantagruélico, imenso. 
E não menos curioso é que o Ludwig abandona o projeto, dez anos, 15 anos 
depois e o governo brasileiro assume esse projeto, faz um rateio entre as 
grandes empresas brasileiras, entra o BNDES, uma porrada de coisas. 
Ele desiste do projeto, porque essas imagens que vocês viram aí, que eles 
chamam de Cachoeira de Santo Antônio, mas não é uma cachoeira, são 
belíssimas cataratas. Tem 22 quedas a montante, e nesse documentário a 
gente mostra hoje, e os militares não deixaram, o que inviabilizou o Projeto 
Jari, porque eles achavam, e realmente é uma das coisas mais belas.  
Fica entre os estados do Pará e do Amapá, fica, literalmente, no rio Jari, onde, 
não só o Ludwig instala o projeto, a sede do Projeto Laranjal do Jari, como 
também, lá atrás a expedição alemã se instala, a expedição do Hitler. 
E essas cataratas, elas agora estão, são a bola da vez para uma hidrelétrica96.  

 

A herança de massacres e impunidade permanece especialmente nas áreas 

dominadas pelo agronegócio, onde as violações de direitos humanos contra os índios 

se fazem de maneira flagrante. Maria Rita Kehl, comissionada da Comissão Nacional 

                                                 
95 A Comissão Interamericana havia aprovado em 2011 medida cautelar contra o Estado brasileiro para 
que paralisasse a construção da Usina de Belo Monte, tendo em vista as múltiplas violações do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos causadas pelo empreendimento. O governo brasileiro não buscou 
realizar uma adequação jurídica do projeto (o que exigiria a consulta aos povos indígenas, que as 
autoridades têm ignorado), mas um ataque diplomático à instituição internacional: “Em sua ofensiva 
diplomática contra o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Estado brasileiro decidiu retirar seu 
embaixador da OEA; deixou de pagar a sua quota por meses e desistiu da candidatura de um membro 
brasileiro para a Comissão Interamericana. Em 29 de julho de 2011, a Comissão, de fato, mudou a 
medida e deixou de determinar a ‘suspensão imediata do processo de licenciamento da obra’.” 
(FERNANDES, Pádua. Direitos indígenas, provincianismo constitucional e o novo constitucionalismo 
latino-americano. In: VAL, Eduardo Manuel; BELO, Enzo (org.) O pensamento pós e descolonial no novo 
constitucionalismo latino-americano. Caxias do Sul: Educs, 2014, p. 59. Disponível em < 
http://www.ucs.br/site/midia/arquivos/pensamento_pos.pdf>. Acesso em 25 fev. 2015). 
96 A Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari começou a funcionar em agosto de 2014 no âmbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal (AGÊNCIA BRASIL. Aneel autoriza 
operação comercial da primeira turbina de hidrelétrica do Jari. 18 set. 2014. Disponível em < 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-09/aneel-autoriza-operacao-comercial-de-
primeira-turbina-de-hidreletrica-no >. Acesso em 19 fev. 2015). 
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da Verdade responsável pelo grupo de trabalho que tratou das violações de direitos 

contra os índios testemunhou, nos dias de hoje, uma situação parecida com a ditadura: 

 

É nos estados dominados pelo agronegócio que os índios ainda hoje sofrem 
ameaças, despejos e assassinatos. O oeste do Paraná e o Mato Grosso do 
Sul, em especial, são regiões muito atingidas por isso. Morrem caciques, 
lideranças locais, e os crimes nunca são apurados, ninguém é condenado. 
Cria-se um clima de medo nessas regiões. Acabei de voltar de Guaíra, no norte 
do Paraná, região de muito milho, onde é evidente a imagem ruim que se tem 
dos índios. Fomos muito bem recebidos no hotel, mas quando voltamos da 
audiência com objetos indígenas e com a pintura que os índios fizeram em 
nosso rosto como sinal de amizade, o tratamento mudou completamente. 
Naquela região, os índios não têm mais espaço para caçar, perderam acesso à 
água, dependem de cestas básicas, muitas vezes passam fome. A situação 
deles é tão grave que você pode pensar: por que eles não “desistem” de ser 
índios? Mas é uma questão de pertencimento cultural. Pense nos brasileiros 
exilados durante a ditadura: tudo que eles queriam era voltar. O índio não pode 
ser um exilado dentro do Brasil97. 

 

Para que o índio não continue sendo um exilado dentro do Brasil, é fundamental 

que a democracia resolva os débitos históricos do Estado brasileiro com os povos 

indígenas. As recomendações deste capítulo voltam-se para essa necessidade, 

especialmente a de que as investigações prossigam, o que Marcelo Zelic, do Tortura 

Nunca Mais-SP, destacou no lançamento da campanha Índio é Nós em abril de 2014, 

explicando a precariedade das condições da pesquisa realizada pela CNV:  

 

Nós temos um grupo de trabalho [na Comissão Nacional da Verdade] sem 
estrutura, todos os grupos de trabalho têm estrutura, o grupo de trabalho 
indígena não tem estrutura, nós temos uma situação em que não existe 
investimento no sentido de fazer busca em arquivo [...] Hoje, todo esse trabalho 
é feito pela sociedade civil. No Armazém Memória, nós já mapeamos 
seiscentas mil páginas de documentos em vários arquivos do Brasil de 
interesse da pesquisa indígena pertinente ao período de 1946 a 1988.98 

 

Em dezembro de 2014, na 149ª audiência pública da CEV “Rubens Paiva”, Zelic, 

poucos dias antes de o relatório da CNV ser divulgado (o que ocorreu no dia 10 

                                                 
97 FREITAS, Guilherme. Maria Rita Kehl: Índios vivem hoje situação parecida com a da ditadura. O 
Globo, caderno Prosa e Verso, 12 abr. 2014. Disponível em < 
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/post.asp?blogadmin=true&cod_post=530826&ch=n >. Acesso em 18 
fev. 2015. 
98 ÍNDIO É NÓS. Os vídeos do lançamento paulista de Índio é Nós. 3 maio 2014. Disponível em < 
http://www.indio-eh-nos.eco.br/2014/05/03/os-videos-do-lancamento-paulista-de-indio-e-nos/ >. Acesso 
em 18 fev. 2015. 
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daquele mês), denunciou como o Supremo Tribunal Federal está a mudar sua 

jurisprudência de forma a legitimar a espoliação das terras indígenas ocorrida durante a 

ditadura militar, decidindo que somente podem ser demarcadas terras em que 

houvesse presença indígena quando a Constituição de 1988 foi promulgada: 

 

No momento em que uma Comissão da Verdade, como a Comissão Estadual 
de São Paulo que se dedica a apurar o tema indígena. Uma das poucas 
Comissões estaduais que se debruçou sobre a temática indígena, nós temos 
São Paulo, nós temos Amazonas, nós temos Mato Grosso do Sul algum 
trabalho e a Comissão Nacional. 
Quando o relatório da Comissão Nacional apresenta inúmeras, inúmeras 
violências praticadas para o roubo de terras indígenas no país, o Supremo 
Tribunal Federal, Adriano, a sua 2ª Turma, vota, através do caso dos Guarani-
Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, um entendimento de que existe um marco 
temporal para se definir se uma terra deve ou não ser demarcada como terra 
indígena [...] 
Rasga o STF a Constituição com uma nova interpretação, feita pela 2ª Turma, 
que se for confirmada pelo Plenário, ela joga um manto escuro em cima de 
toda essa violência que estava embaixo do tapete e que vem à tona, agora de 
forma mais sistematizada, pelos trabalhos das Comissões estaduais e Nacional 
da Verdade. 
É uma situação que eu gostaria primeiro de solicitar, nós fizemos uma 
denúncia, através de um artigo que chama “Povos indígenas: ainda uma vez o 
esbulho.”, que eu queria sugerir à Comissão Estadual da Verdade que pudesse 
tirar uma moção, para enviar a todos os Ministros do STF, repudiando a 
decisão, repudiando a decisão da 2ª Turma e solicitando que essa posição seja 
revista, para que a gente possa incluir os povos indígenas no processo de 
Justiça de Transição em que vive o Brasil. 
 

Prossegue, pois, a negação das terras indígenas e da própria indianidade, com o 

propósito de expulsar os índios e explorá-las segundo o interesse de grupos 

econômicos: “É desnecessário lembrar a frequência com que, em nosso país, o 

fantasma do ‘índio de jeans’, que portanto ‘não é mais índio’ e que ‘não precisa de 

terra, mas da assistência do Estado’, é conjurado pelos latifundiários do agronegócio, 

com o apoio sempre entusiasmado da grande mídia corporativa, ao mesmo tempo 

sócia interessada e cliente servil do Capital.”99 

Zelic denunciou ainda o pouco prestígio que a CNV acabou por dar ao tema da 

violação dos direitos dos povos indígenas nas recomendações de seu relatório, embora 

essas violações tenham envolvido milhares de vítimas e tenham ocorrido em todas as 

regiões do país: 

                                                 
99 CASTRO, Eduardo Viveiros de; DANOWSKI, Déborah. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os 
fins. Desterro: Cultura e Barbárie; Instituto Socioambiental, 2014, p. 39. 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



 
A outra questão, que eu acho fundamental, e que também vai numa linha de se 
denunciar o que está acontecendo, acho que Timóteo, no final, vai apresentar 
para a Comissão Estadual da Verdade algumas recomendações é que, a 
Comissão Nacional da Verdade, ela entrou em acordo no sentido de se colocar 
recomendações sobre os povos indígenas, no leque de recomendações que 
ela vai proporcionar ao estado brasileiro através de seu trabalho. 
As últimas informações que nós recebemos é que, das recomendações 
acordadas com a Comissão Nacional da Verdade, já foram limadas, 
sumariamente, à revelia do que foi acordado, das três recomendações, que a 
gente tinha emplacado, no sentido de se fazer levar o estado brasileiro, duas 
delas já foram eliminadas e a gente não sabe mais se o conteúdo do que está 
colocado no relatório final é o conteúdo propriamente que foi desenvolvido pelo 
grupo de trabalho. 
Esse recuo da Comissão Nacional da Verdade, ele demonstra a fragilidade do 
processo de Justiça de Transição do Brasil, porque esse conteúdo indígena, 
aparecendo no conjunto dos reclamos, com relação a buscar a verdade desse 
passado recente, aponta para problemas que não foram resolvidos até hoje 
com relação ao esbulho da terra. 

 

Com efeito, a Comissão Nacional da Verdade não esteve à altura da pesquisa 

apresentada do segundo volume do seu próprio relatório, no capítulo “Violações de 

direitos humanos dos povos indígenas”. No tocante às recomendações do primeiro 

volume, os índios entraram apenas na letra g do 26º item. Entre os 377 autores de 

graves violações de direitos humanos, há apenas um dirigente da Funai, o general 

Oscar Geronymo Bandeira de Mello, que a chefiou de junho de 1970 a março de 1974. 

Ele foi responsável pela criação do Reformatório Krenak, onde houve tortura, execução 

extrajudicial e desaparecimento forçado de índios, o que foi confirmado pela CNV. 

No entanto, como Maria Rita Kehl, comissionada da CNV responsável pela 

pesquisa sobre os povos indígenas, ressaltou na 148ª audiência pública da CEV 

“Rubens Paiva”, em 3 de novembro de 2014, outros dirigentes deveriam ser 

investigados, inclusive pelas fraudes das certidões negativas de existência de povos 

indígenas, que ensejaram o genocídio e o etnocídio: 

 

A Funai, que era um órgão criado na ditadura, para substituir o antigo SPI, que 
também não era um órgão de defensores da causa indígena, mas a Funai foi 
mais bem aparelhada para isso, sobrevoava terras de interesse daqueles 
grandes projetos de ocupação da Amazônia, fazenda Bradesco, fazenda 
Volkswagen, fazenda Bamerindus. 
Eram terras dadas, na verdade, para apoiadores do governo fazer grandes 
latifúndios, fazendas de gado, enfim, grandes plantações de cana, que 
destruíam a mata e que tinha que expulsar os povos indígenas de lá. Tinham 
pela ótica do fazendeiro, claro. 
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E a Funai passava então, sobrevoava a região, de helicóptero, de teco-teco, 
fazia a fotografia aérea, e dizia “Está aprovado que aqui não tem presença 
indígena.” 
E a partir dessa fraude, que já é em si... A fraude não é uma violação de 
direitos humanos, mas ela tem que estar responsabilizada, os dirigentes das 
Funais, das diversas gestões da Funai, têm que ser responsabilizados, porque 
essa fraude dá permissão para essas graves violações que vitimaram, no 
mínimo, 8.000 indígenas. 

 

Por conseguinte, para o Estado brasileiro reduzir seus grandes débitos no 

campo da justiça de transição, é necessário que realize a demarcação das terras 

indígenas com desintrusão dos invasores e recuperação ambiental das áreas 

degradadas, medidas inafastáveis de justiça restaurativa, e acabe com a impunidade 

dos autores das graves violações, que continuam a ocorrer, inclusive nos projetos 

desenvolvimentistas da ditadura militar que ferem os direitos originários dos povos 

indígenas, reconhecidos pela Constituição de 1988 e pelo Direito Internacional. 

 

 

Recomendações: 
 

1) Instituição, por lei federal, de uma Comissão da Verdade que apure as violações 

de direitos humanos sofridas pelos povos indígenas e comunidades tradicionais 

em território nacional; 

2) Instituição, por lei estadual, de uma Comissão com o mesmo objeto para 

investigar essas violações aos povos indígenas no Estado de São Paulo; 

3) Regularização, proteção, desintrusão e recuperação ambiental das terras 

indígenas como a mais fundamental forma de reparação coletiva para os povos 

indígenas em virtude das graves violações de seus direitos na implementação 

de projetos de colonização e grandes empreendimentos realizados, sobretudo 

durante o período da ditadura; 

4) Assegurar condições de segurança e soberania alimentar – respeitando a 

especificidade étnica e cultural de cada povo e território indígena – e 

também de reparação coletiva pelas graves violações sofridas pelos povos 

indígenas em virtude da não observação de seus direitos na implementação de 
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projetos de colonização e grandes empreendimentos realizados, sobretudo 

durante o período da ditadura; 

5) Investigação e responsabilização, inclusive criminal, dos responsáveis pelas 

graves violações de direitos humanos contra os povos indígenas durante a 

ditadura militar; 

6) Pedido público de desculpas do Estado Brasileiro aos povos indígenas pelo 

esbulho de suas terras e pelas violações de direitos humanos ocorridas sob 

responsabilidade direta do Estado ou por sua omissão ou legitimação, visando a 

instauração de um marco inicial de um processo reparatório amplo e de caráter 

coletivo a esses povos; 

7) Implementação de políticas de educação que ressaltem a importância e o 

respeito à diversidade étnica e às culturas dos povos indígenas, bem como 

abordem a temática das violações dos direitos desses povos durante a ditadura 

militar, com especial atenção às determinações da Lei nº 11.645/2008. 

8) Reconhecimento de que a perseguição aos povos indígenas visando a 

colonização de suas terras durante o período investigado constituiu-se como 

crime contra a humanidade; 

9) Destinação de fundos para fomento à pesquisa e difusão sobre as graves 

violações de direitos humanos cometidas contra povos indígenas, incluindo 

pesquisas acadêmicas, obras de caráter cultural e a reunião de documentação 

pertinente; 

10)  Garantia ao acesso de todos os indígenas à educação de qualidade, específica 

e diferenciada, de forma continuada e permanente, nas aldeias, na terra 

indígena ou próxima da mesma, conforme a necessidade de cada povo, com 

condições apropriadas de infraestrutura, recursos humanos, equipamentos e 

materiais, respeitando o projeto político-pedagógico próprio, calendário e 

currículo diferenciado, conforme a tradição e cultura dos nossos povos e de 

acordo com a resolução 03 do Conselho Nacional de Educação (CNE); 

11)  Proposição de medidas legislativas de modo a contemplar formas de anistia e 

reparação coletiva aos povos indígenas; 
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12)  Fortalecimento das políticas públicas de atenção à saúde dos povos indígenas 

como mecanismo de reparação coletiva, com o reconhecimento da necessidade 

de se prestar atenção diferenciada a essa população, considerando suas 

especificidades étnicas, culturais, sociais e territoriais;  

13)  Revogação do atual Estatuto do Índio e instituição de novo Estatuto, que 

reconheça a autonomia dos povos indígenas como sujeitos coletivos e sua 

diversidade cultural;  

14)  Completar o processo de demarcação de terras indígenas no Brasil, que o 

Estatuto do Índio determinou que ocorresse até 1978, descumprido pela ditadura 

militar e também pelos governos subsequentes, apesar de a Constituição de 

1988 ter reconhecido esse direito originário, e de ela ter previsto novo prazo de 

cinco anos. 
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FAZENDA GUARANI: UMA COLÔNIA PENAL INDÍGENA EM MINAS 
GERAIS1 

Benedito Antônio Genofre Prezia2 

  

Após denúncia da existência do Reformatório Agrícola Crenaque, que na 

realidade era o Presídio Krenak, e que funcionou em Resplendor (MG) entre os 

anos de 1967 a 1972 (ver CAMPOS, André, Krenak: O presídio indígena da 

ditadura, Poratim, v. 347, ag. 2012, p. 8-9), outra realidade parecida precisa ser 

igualmente denunciada, a Fazenda Guarani, situada também em Minas Gerais. 

A atuação de Queiroz Campos, primeiro presidente da Funai durante a ditadura 

militar, mostrava-se nefasta em Minas Gerais. Além de aceitar aberrações 

como o Presídio Krenak e a Guarda Rural Indígena-GRIN, criada em 1969, 

estimulou o extermínio étnico do povo Krenak com suas posturas ambíguas. 

Embora a Funai tenha entrado com uma ação de reintegração de posse da 

área Krenak, invadida por fazendeiros, tendo o ganho de causa na Justiça em 

março de 1971 que exigia que os invasores deixassem a área num prazo de 15 

dias, essa decisão foi uma “vitória de Pirro”. Os fazendeiros pediram à Funai, 

através do governador de Minas, Israel Pinheiro, uma ampliação do prazo. 

Entretanto o que ocorreu não foi um atraso na saída dos fazendeiros, mas a 

remoção dos indígenas que ali viviam por parte do mesmo presidente do órgão. 

Segundo Dias Filho, isso foi possível, graças à influência do mesmo capitão 

Pinheiro, junto ao governo federal e à Funai (1990, p. 94) 

Através do ofício no. 452/Pres/Funai de 1º de dezembro de 1972, todos os 

ocupantes do Reformatório Agrícola Crenaque deveriam ser removidos para a 

Fazenda Guarani, pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, situada em 

Carmésia, na região central do estado. Era uma antiga fazenda de café e 

também campo de treinamento anti-guerrilha da PM mineira, como denunciava 

o Porantim na época (out. 1981, p. 13). Essa permuta seguramente teve a 

                                                            
1 Texto apresentado na sessão pública da Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa de 
São Paulo, no dia 23/10/14, sob a presidência do deputado Adriano Diogo (PT). 
2 Antropólogo, pesquisador da História Indígena e autor de vários livros, entre os quais 
Indígenas do Leste do Brasil (Paulinas, 2004) e Marçal Guarani, a voz que não pode ser 
esquecida (Expressão Popular, 2ª. impr., 2009). 
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interferência do Capitão Manoel Pinheiro, chefe da Ajudância Minas-Bahia da 

Funai, policial militar e sobrinho do governador Israel Pinheiro. 

Os indígenas que estavam em Resplendor, na terra Krenak, foram levados 

para esse novo local, que passava a se chamar Centro de Reeducação, a 15 

de dezembro de 1972, de forma violenta, tendo sido alguns deles algemados. 

Foram também retirados os Krenak que viviam naquele estabelecimento, sem 

estarem sob regime prisional, e dessa forma era eliminada toda presença 

indígena, deixando a área livre para os fazendeiros. Segundo Dias Filho, que 

pesquisou esse período, a retirada dos Krenak só foi possível graças aos 

contatos do Cap. Pinheiro com autoridades do governo federal (1990, p. 94). 

Para impedir qualquer possibilidade de retorno, o presidente da Funai extinguiu 

o Posto Guido Marlière, ficando aquelas dependências abandonadas sob a 

responsabilidade de Milton Farias, filho de um dos arrendatários. Ali 

permaneceu até seu falecimento, quando a Ruralminas, órgão que respondia 

pelas questões fundiárias do estado, alugou o imóvel ao Patronato São Vicente 

de Paula, da cidade de Resplendor, para que fosse instalado um orfanato. Em 

contrapartida, os fazendeiros invasores e arrendatários receberam do governo 

de Minas títulos de propriedade. 

Todo o sistema prisional e as práticas de “campo de concentração étnico” 

foram transferidos para a Fazenda Guarani, incluindo seu diretor, Antônio 

Vicente Segundo, tido como muito autoritário.  Não se pode esquecer, que 

além dos castigos impostos por ele aos indígenas, chegou a oferece Cr$ 

200,00 (cerca de mil reais em moeda atual) para quem capturasse Adilson 

Vascuru, de etnia não identificada, que havia fugido na noite de 23 de setembro 

de 1971.  

No início de 1973 o capitão Pinheiro foi exonerado do cargo da Funai, sem que 

se alterasse o modelo repressivo daquele centro prisional. Tempos depois, 

Carlos Grossi, que assumiu a 11ª. Delegacia Regional da Funai, novo nome da 

Ajudância Minas-Bahia, reforçava esse modelo repressivo, autorizando o 

destacamento da PM de Carmésia a intervir na fazenda sempre que algum 

índio se embriagasse ou reclamasse das precárias condições de sobrevivência 
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naquela unidade. Dessa forma a PM foi substituir a GRIN-Guarda Rural 

Indígena, que fora desativada. 

Assim a Fazenda Guarani passou a funcionar como uma “colônia penal”, onde 

os indígenas eram obrigados a trabalhar para sua subsistência. Numa terra 

pouco produtiva, por ter sido antiga fazenda de café, a lavoura não progredia, o 

que aumentava a insatisfação, como aparece num ofício  do diretor à 

presidência da Funai, em novembro de 1973: “Os índios estão completamente 

desanimados com as terras  da Fazenda Guarany, e só falam, de modo geral, 

que não irão ficar na Guarany. Reclamam constantemente do Chefe do Posto, 

do Chefe da Ajudância e de todas as autoridades da Funai. Os índios Crenack 

reclamam constantemente as terras [originárias] do Crenack e falam que não 

ficarão de maneira nenhuma na Fazenda Guarany. Os índios confinados 

[presos] estão ansiosos para receberem ordens para irem embora, isto é, 

regressarem às suas tribos” (Ofício 022/73 de 28/03/73, Antonio Vicente, 

Doc./Presid. Funai, 0-237/80, ap. DIAS FILHO, id., p. 95).  

A Fazenda Guarani, além de receber os indígenas que vieram do Presídio 

Krenak, passou a acolher também indígenas de outras regiões, levados para lá 

não por “crimes ou conflitos internos”, mas por resistirem aos projetos 

desenvolvimentistas do governo militar ou à expansão das propriedades rurais 

invasoras. No ano seguinte, a Funai levou para lá 46 Guarani e 11 Tupinikim, 

de Caieiras Velha (ES), visando facilitar a instalação da Aracruz Celulose na 

área indígena, além de várias famílias Pataxó, do Extremo Sul da Bahia, cujas 

terras haviam sido ocupadas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal-IBDF, que passava a administrar o recém-criado Parque do Monte 

Pascoal (In: Fazenda Guarani: prisão disfarçada em projeto, Porantim, out. 

1981, p. 13). Outras famílias Pataxó Hã-hã-hãe, da Área Indígena Caramuru-

Catarina Paraguassu (BA) foram igualmente enviadas para lá, expulsas pelos 

fazendeiros que invadiram suas terras (Id., ib.). Dessa forma esse núcleo 

tornava-se um misto de área de confinamento e colônia penal indígena.  

Denúncias sobre situação como essa começavam a chegar aos grandes 

centros através da imprensa, sensibilizando grupos da sociedade nacional, que 

via na questão indígena mais uma bandeira de luta contra a ditadura. O Jornal 
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do Brasil, do Rio de Janeiro, reproduziu a situação do povo Krenak, relatando o 

esbulho de suas terras e a violenta transferência para a Fazenda Guarani de 

seu líder Joaquim Izidoro, que foi levado com algemas, tendo ficado preso três 

dias, o que ocasionou-lhe depois um quadro de demência (Jornal do Brasil, 

17/08/74). No seu depoimento da época afirmou: “fiquei preso como um porco” 

(Ap. PREZIA, B. Indígenas do Leste do Brasil, 2004, p. 55). 

Em 1978 surgia em Belo Horizonte o Grupo de Estudos sobre a Questão 

Indígena-Grequi, que começou a denunciar os problemas indígenas, 

sobretudo, em nível regional, como a extinção não só da área, como a suposta 

extinção do povo Krenak. Convém observar que a supressão do Posto Guido 

Marlière deve-se à alegação, por parte da Funai, de que o povo Krenak estava 

extinto. 

Em setembro de 1979, o mesmo Jornal do Brasil reproduzia denúncias sobre a 

Fazenda Guarani e o “regime de prisão em que se encontravam os indígenas, 

com penas que iam até 5 anos” (15/09/79, ap. Carta do Grequi e Cimi ao 

presidente da Funai, 1979, p. 2). Mas foram logo desmentidas pelo presidente 

do órgão indigenista, Ademar Ribeiro da Silva, que as classificou de “absurdas 

e aberrantes”.  

Tal postura levou o Grequi, juntamente com o Cimi Nacional, três dias depois, a 

elaborar uma carta-aberta ao presidente desse órgão, denunciando a violência 

contra o povo Krenak e a continuidade da “colonial penal” na referida fazenda. 

Repudiava as alegações do órgão oficial, que afirmava que “as terras da 

Fazenda Guarani são férteis e que os índios que lá estão querendo 

permanecer”. Nessa carta, depois de serem elencados muitos fatos contra o 

povo Krenak, as entidades fazem um desafio ao presidente: “V. Excia afirma 

ainda que ‘o objetivo da Fazenda Guarani é o de abrigar índios que cometeram 

delitos em suas aldeias’ (JB, 15/09/79). Sabemos que muitos destes delitos 

ocorrem quando os índios defendem suas terras contra a invasão de grileiros e 

fazendeiros. É o caso dos Pataxó Há-hã-hãe, do Sul da Bahia, que ao tentarem 

recuperar suas terras, totalmente invadidas, são removidos para a Fazenda 

Guarani, perdendo assim a possibilidade de se organizarem para exigir seus 

direitos.”  E terminam, pedindo que se crie uma comissão em que elas possam 
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também fazer parte, para que “seja diagnosticada a veracidade dos fatos 

levantados na última semana” (Id., p. 3). 

Talvez para dar uma satisfação à sociedade, no mês seguinte a Funai enviou à 

fazenda dois funcionários do Departamento Geral de Planejamento 

Comunitário-DGPC, o antropólogo Rafael Bastos e o economista Antônio de 

Carvalho. Tinham a tarefa levantar as reais condições do local e identificar os 

que ali viviam. Surpreendentemente no relatório afirmam que é “uma das áreas 

indígenas do país mais abaixo da crítica, no ponto de vista indigenista, no 

particular, e humanista, no geral”, e avaliam que a fazenda não é adequada 

para uma área indígena (In: Porantim, out., 1981, p. 13). Foram identificados 

nesse relatório 49 Krenak, 35 Pataxó, 3 Guarani, além de indígenas outras 

etnias, como Xerente e Pankararu. Vê-se que parte do Guarani já haviam 

retornado ao Espírito Santo. 

Essa excrescência institucional, que deveria ter sido interrompida no ano 

seguinte, continuou por mais dois anos. Em outubro de 1981 o Porantim 

denunciava os maus tratos sofridos por Herculano Pataxó Hã-hã-hãe, em junho 

daquele ano, que tivera a perna fraturada, consequência de socos e 

espancamentos recebidos de policiais militares de Carmésia, sob o olhar 

complacente do técnico agrícola (Id., ib.). 

Esses e outros fatos levou o jornal a denunciar essa fazenda, chamando-a de  

Campo de Concentração Indígena: “A convivência forçada entre os índios 

portadores de culturas totalmente diferentes entre si e na condição de exilados, 

provocou sérias perturbações na identidade étnica de cada povo”. E mais a 

frente levantava uma questão nova: “A criação da Fazenda Guarani e a sua 

própria manutenção acabaram criando, entretanto um problema que a simples 

extinção da área não poderá resolver. Segundo o Regional Leste do Cimi, os 

índios estão sabendo que há planos para extinguir a fazenda e não estão 

dispostos a aceitar isso, já que seriam obrigados a retornar a suas áreas de 

origem, hoje diminuídas e pequenas demais para abrigar a todos” (Id., ib.). 

Em maio de 1980 os Krenak decidiram voltar para sua antiga terra. Com apoio 

do Grequi e do Cimi, 46 indígenas retornaram ao antigo Posto Indígena, para 

reocupar parte de seu território e refazer sua história.   
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Por trágica ironia da sorte, parte dos confinados preferiu continuar vivendo ali, 

como foi o caso dos Pataxó de Barra Velha, do sul da Bahia, cujas terras 

estavam invadidas ou que haviam sido transformadas em reserva florestal3.  
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13. 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



FORMAÇÃO DO IMAGINÁRIO INDÍGENA ATRAVÉS DO ACERVO DO 
DEOPS/SP 

Luiz Dias Fernandez1 

 

Que tipo de imaginário servia de suporte para moldar as atuações dos diversos 

grupos governamentais e não-governamentais, referentes a questão indígena 

nos anos 80? 

O início da década de 80 foi pontilhado por um choque de ideologias com 

ações muitas vezes desastrosas, de tentativas de “preservação cultural” das 

populações indígenas recenseadas, na época, em 220.000 indivíduos. No 

âmbito oficial, havia a FUNAI, órgão tutelador do índio, seguidora de regras 

bem estabelecidas por suas camadas superiores, resultantes de uma filosofia 

de integração rápida e eficiente. Esse tipo de filosofia fundamentava um 

argumento poderoso: privar os indígenas de um maior contato com nossa 

cultura, conhecimento e formas de trabalho, seria uma espécie de exclusão, 

mante-los  em sua cultura e modo de sobrevivência originais, seria negar a eles 

as comodidades da sociedade moderna e condena-los a viver no atraso. No 

texto editado pelo jornal Estado de São Paulo em 13/07/82, na página 10, nota-

se no discurso do presidente da FUNAI comentando sobre uma operação de 

cesariana em uma indígena, claramente o interesse pela integração dos 

indígenas à sociedade nacional, “(Ao aceitar esse tipo de operação) o índio 

está dando um exemplo de integração à comunidade nacional”. 

Esse tipo de discurso provavelmente deve ter sido amplamente assimilado, 

tanto nas camadas sociais mais baixas, podendo até ter sido aceito por 

algumas figuras entre os intelectuais da época, já que mostrava a cultura 

indígena como inferior de uma maneira muito sutil, encobrindo-a com a questão 

do trabalho do indígena para o benefício do povo brasileiro e de sua etnia. 

                                                            
1 Formado em história pela UNICASTELO, possui duas especializações em arqueologia pelo 
COGEAE/PUC/SP, é pós-graduado em arqueologia pela UNISA. Foi pesquisador do Núcleo de 
Pesquisa, Difusão e Ensino de História da UNICASTELO (2002), quando desenvolveu essa 
pesquisa. 
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Além dessa questão, havia outra, fundamental se tentarmos entender as 

relações entre política indigenista e identidade étnica e cultural dos povos 

indígenas contemporâneos. 

A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) adequou o reconhecimento do indivíduo 

como pertencente a alguma etnia indígena ao seu orçamento e as suas ideias. 

Surpreende a evidência da existência de “Critérios de Indianidade”, discutidos 

pelas antropólogas Eunice Durhan e Lux Vidal, segundo artigo da Folha de São 

Paulo de 06/10/81, página 02, uma espécie de parâmetro para classificar um 

indivíduo como indígena ou não, Indígena legítimo segundo esses critérios e  

por consequência, merecedor de auxilio do governo, era aquele isolado da 

civilização, desconhecedor da língua, hábitos e costumes dos “brancos”. 

Diversos grupos indígenas, devido ao seu alto grau de assimilação da cultura 

não-indígena, foram considerados extintos, mesmo possuindo uma população 

considerável, como por exemplo, os Pankararú e Pankararé, que só 

ressurgiram como grupo étnico no final dos anos 90. Esse tipo de visão 

preconceituosa e arbitrária parece ter se cristalizado na população, pois em 

meus trabalhos com os indígenas Tupi de Peruíbe, que em mais de 500 anos 

de contato com os não-índios, assimilaram diversos hábitos estranhos a sua 

cultura, pude presenciar episódios onde, muitas vezes, jovens reproduzindo 

essa visão redutora, desconsiderando-os como representantes de etnia 

específica. 

Um dos produtos finais desses “Critérios de Indianidade” atualmente, é a 

criação da “carteira de identidade indígena”, criada e utilizada pela FUNAI, para 

identificar membros de comunidades indígenas. 

Há também dois artigos, ambos do jornal Estado de São Paulo, 

respectivamente datados de 15/07/81 e 13/07/82, que sugerem serem 

possíveis os rumores levantados pelos antropólogos na época, de que haveria 

acontecido no Brasil episódios de esterilização em grupos indígenas. Uma 

indígena Caiabí do Xingú, teve suas trompas ligadas após dar à luz a 

trigêmeas, no Hospital de Base de Brasília, a FUNAI diz não ter autorizado a 

operação, já o médico responsável pelo hospital diz desconhecer os motivos da 

operação, para então citar os casos em que são realizados esses 
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procedimentos como: quando há ruptura do útero, quando a paciente sofre de 

doenças graves no coração ou de problemas cerebrais. 

Ao final de seu depoimento diz apenas “não poder revelar os motivos que 

condicionaram a operação, porque do contrário, estaria ferindo o código de 

ética”. Outro dado importante é o prazo de internação, o primeiro artigo é de 

1981 e trata da internação da indígena, o segundo datado de 1982, fala sobre a 

“possível alta” da indígena, um ano após ser internada. 

Em nenhum dos artigos há uma justificativa convincente para uma internação 

tão longa, contraditoriamente é sempre enfatizado o ótimo estado de saúde da 

indígena Everom. 

Paralelamente as atuações do órgão oficial de apoio aos indígenas, havia 

diversas instituições religiosas atuando junto às comunidades indígenas, sem 

nenhuma restrição aos métodos utilizados nas interferências culturais, com 

péssimos resultados na maioria dos casos. Citarei como exemplo o ocorrido no 

Rio Grande do Sul, documentado em artigo do jornal Estado de São Paulo de 

15/10/81, em que a Assembleia de Deus incitou os indígenas das diversas 

reservas da região a somente procurarem auxilio médico em casos extremos, 

“apenas orando a Deus”, resultando em diversas mortes. Esses religiosos 

também modificaram formas de lazer dos indígenas, proibindo as crianças de 

assistirem televisão e jogarem futebol nos intervalos das aulas, atividade que 

apreciam muito. 

Não escapando também de acusações, os padres Salesianos que atuavam 

junto aos indígenas Tukano de Manaus, foram denunciados em artigo do jornal 

Folha de São Paulo de 30/09/81, pelo indígena Álvaro Fernandes Sampaio, 

que alegava estar o seu povo, sofrendo com as ações impostas pelos 

Salesianos. Foram proibidos de saírem das aldeias e falarem o idioma Tukano. 

“O padre Salesiano Eduardo Ligorio em depoimento a Folha, confirmou num 

desabafo todas as denúncias de Álvaro”. 

Essas atuações desastrosas de ambos os grupos religiosos demonstram 

claramente os objetivos de trabalho seguidos por eles, a duradoura ideia da 

catequização e evangelização dos indígenas, que lembra muito as atuações 

dos jesuítas nos primórdios da colonização do país. Por mais que os 
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parâmetros para interferência junto às comunidades indígenas tenha evoluído 

muito nas últimas décadas, ainda há registros de episódios recentes, em que 

grupos religiosos causaram graves rupturas em aldeias. Em Peruíbe, na 

reserva dos indígenas Tupi, mais precisamente na Aldeia do Bananal, alguns 

indivíduos motivados pela Igreja Universal do Reino de Deus e Assembleia de 

Deus, provocaram um conflito entre os indígenas, felizmente sem vítimas, mas 

que causou a divisão da etnia em dois grupos que não se relacionam bem até 

hoje. Fatos como esse comprovam a persistência do imaginário em que o 

indígena é inferior, sem cultura, sem religião, uma página em branco a ser 

preenchida por nossa civilização. 

Na construção e perpetuação de todas essas ideias sobre os grupos indígenas 

brasileiros, é perceptível a atuação da “mídia internacional”, através da 

literatura e veículos mais modernos de informação como o cinema e a 

televisão. 

Podemos dizer que o início da construção da visão negativa do indígena, vem 

desde, por exemplo, o Diálogo da Conversão do Gentio do padre Manuel da 

Nóbrega, passando pelo filme sensacionalista da década de oitenta 

“Devorados na Própria Armadilha”, da série europeia “ Mundo Cão”, até as 

atuações polêmicas dos americanos Napoleon Chagnon e Timothy Asch junto 

aos indígenas Ianomâmis, denunciados por Patrick Tierney no livro “Trevas no 

Eldorado” no final da década de 90. 

No Diálogo da Conversão do Gentio, o indígena é apresentado como 

preguiçoso, incapaz de aprender modos “civilizados”. No filme “Devorados em 

Sua Própria Armadilha”, quatro repórteres cinematográficos teriam sido 

cruelmente mortos e devorados em um ritual antropofágico pela tribo 

Shamatarí da Amazônia brasileira, e seus filmes posteriormente resgatados 

intactos por uma expedição de socorro também americana, mostrando à 

comunidade internacional o indígena como selvagem, cruel e violento, uma 

ideia mais desastrosa que a romântica do bom selvagem, pois alimenta o 

sentimento anti-indígena. E por fim, as produções literárias e cinematográficas 

de Napoleon Chagnon e Timothy Ash que contribuíram para a cristalização 

atual dessa imagem sobre o aspecto de vida dos Ianomâmi e, por 

consequência, das demais comunidades indígenas como: cruéis, violentos e 
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congenualmente assassinos. Para isso, teriam até encenado combates 

artificiais entre aldeias, que teriam frequentemente se convertido em batalhas 

reais. 

É importante que façamos uma análise minuciosa tanto de publicações feitas 

nas últimas décadas, inclusive conservadas nos arquivos do DEOPS-SP, cuja 

seleção e arquivamento por si só é reveladora de ideologias vigentes na época, 

publicações anteriores e recentes, cuja comparação servirá para explicar a 

visão que dominou o cenário das ideias do século XX, que nortearam as 

políticas de ação sobre as populações nativas remanescentes e que persistem 

lutando por sua sobrevivência e seus direitos até hoje. 

 

Fontes documentais 

 

Acervo do DEOPS/SP (Arquivo do Estado de São Paulo) 

Pasta OP-0894 

Folha de São Paulo, Quinta feira, 7 de outubro de 1982,página 44. 

O Estado de São Paulo, 15/07/81,página 12. 

O Estado de São Paulo,13/07/82,página 10. 

O Estado de São Paulo,01/07/82,página 11. 

O Estado de São Paulo, terça feira, 20 de abril de 1982, página 10. 

Folha de São Paulo, 06/04/82, página 09. 

Folha de São Paulo, terça feira, 06 de abril de  1982, página 20. 

O Estado de São Paulo, 15/10/81, página 13. 

Folha de São Paulo,06/10/81, página 02. 

Folha de São Paulo, 30/09/81, página 03. 

Folha de São Paulo,26/08/81, página 06. 

Folha de São Paulo,13/08/81, página 05. 

O Estado de São Paulo, 05/07/81, página 18. 

O Estado de São Paulo, 02/10/80, página 10. 
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Folha de São Paulo, suplemento “Mais”, domingo, 03 de fevereiro de 2002 
(acervo pessoal, Luiz Dias Fernandez). 
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R E F Rio A-693 

r During a c a l l at the Foreign Office the reporting o f f i c e r inquired 
whether the recent confidential position paper on a t r o c i t i e s against 
indians published by the Jornal do Bra s i l and a t t r i b u t e d t o the 
Ministry of I n t e r i o r was i n fact authentic. He was t o l d with some 
heat that i t certainly was and an interesting story was then recounted. 
I t seems that the o f f i c e r who was doing the commenting had i n fact 
drafted Itamarati's request to the Ministry of I n t e r i o r i n la t e March. 
As far as he and his chief were concerned i t was a routine, c l a s s i f i e d 
request f o r information t o be used by Brazilian missions overseas i n 
answering inquiries and by the Brazilian delegation to the UN Human Rights 
Conference at Tehran where, i t i s feared, the topic w i l l arise. As 
is usual with such i n t e r - M i n i s t e r i a l requests, i t was wr i t t e n i n the 
name of Foreign Minister Magalhaes Pinto but i t was not referred to 
him f o r approval or information. 

Itamarati was amazed when the Ministry of Interio r ' s reply t o i t s 
Inquiry, a c l a s s i f i e d government paper, was published i n Jornal do 
Bras11. I t waa even more surprised by the reply's content. For his 
part, Magalhaes Unto was furious. He summoned the o f f i c e r who 
drafted Itamarati's request and his chief to his o f f i c e and reprimanded 
them f o r t h e i r complete lack of s e n s i t i v i t y f o r domestic p o l i t i e s . He 
was chagrined not by the fact that a c l a s s i f i e d paper was published, 
but by the f a c t that I n t e r i o r Minister Albuquerque Lima was given an 
opening to defend himself against growing accusations that he and his 
Ministry are bungling the GOB inquiry i n t o the a t r o c i t i e s or perhaps 
engaging i n a whitewash. 
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CONFIDENTIAL 

Rio de Janeiro 
A-703 
Rage 2 

The Itamarati o f f i c e r sadly observed that he and his chief were the innocent 
victims of domestic p o l i t i c a l i n t r i g u e . He said that Itamarati was convinced 
that the I n t e r i o r Ministry purposely leaked i t s position paper to the Jornal 
do B r a s i l , the only newspaper which published i t , speculating that i t may 
perhaps have been l e f t out on a desk at a time when a Jornal do Br a s i l 
reporter would surely see i t and pick i t up. In any case, i t -was obvious to 
the Foreign Office, that I n t e r i o r ' s reply had been w r i t t e n f o r purely 
domestic consumption and had l i t t l e i f anything to do with Itamarati's 
o r i g i n a l request. He said the reply was " i d i o t i c , absurd, demagogic and 
inconsequential." In his view i t was worthless as a position paper to be 
used at an international conference and he commented that other delegates 
would laugh Brazil from the conference room should anyone use i t f o r explana
t i o n and defense. He pointed out that the paper did not summarize the known, 
proven facts which have come to l i g h t i n the Government's probe of a t r o c i t i e s 
committed against Indians, that i t did not specify measures which have taken 
t o prevent the recurrence of such crimes and that i t d id not state what 
o f f i c i a l GOB policy toward Indian t r i b e s actually i s . In his view the only 
aim the I n t e r i o r Ministry's paper had was t o defend Albuquerque Lima and his 
associates and to appeal to Brazilian s e n s i t i v i t i e s and nationalism. He 
said that as both Magalhaes Pinto and Albuquerque Lima are r i v a l 1970 
presidential hopefuls, he could understand Magalhaes1 displeasure that 
Itamarati unwittingly gave Albuquerque Lima an opening f o r a p u b l i c i t y gambit. 

On alleged a t r o c i t i e s against Indians, he commented that the t e r r i b l e t r u t h 
of what has r e a l l y been taking place was much worse than what has been 
published and rumored. He said he doubted whether any of the o f f i c e r s of 
the former Government Indian Protection Service escaped without blame. 
Should the matter arise at the UN Tehran Conference, he revealed that B r a z i l 
intends to provide an exposition of o f f i c i a l GOB indian policy and point out 
that since the Government's stand on the matter i s clear and above reproach 
the subject i s not a proper matter f o r discussion by the conference. The 
delegation intends to stress that the a t r o c i t i e s came to l i g h t as a result 
of the Government's i n i t i a t i v e to investigate openly and thoroughly rumors 
that crimes were being committed. The delegation has been instructed to 
add that everyone implicated w i l l be prosecuted vigorously and that reforms 
have been i n s t i t u t e d to make certain that a t r o c i t i e s against Indians do not 
recur. No attempt t o minimize or apologize w i l l be made. 
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FAZENDA GUARANI: UMA COLÔNIA PENAL INDÍGENA EM MINAS 
GERAIS1 

Benedito Antônio Genofre Prezia2 

  

Após denúncia da existência do Reformatório Agrícola Crenaque, que na 

realidade era o Presídio Krenak, e que funcionou em Resplendor (MG) entre os 

anos de 1967 a 1972 (ver CAMPOS, André, Krenak: O presídio indígena da 

ditadura, Poratim, v. 347, ag. 2012, p. 8-9), outra realidade parecida precisa ser 

igualmente denunciada, a Fazenda Guarani, situada também em Minas Gerais. 

A atuação de Queiroz Campos, primeiro presidente da Funai durante a ditadura 

militar, mostrava-se nefasta em Minas Gerais. Além de aceitar aberrações 

como o Presídio Krenak e a Guarda Rural Indígena-GRIN, criada em 1969, 

estimulou o extermínio étnico do povo Krenak com suas posturas ambíguas. 

Embora a Funai tenha entrado com uma ação de reintegração de posse da 

área Krenak, invadida por fazendeiros, tendo o ganho de causa na Justiça em 

março de 1971 que exigia que os invasores deixassem a área num prazo de 15 

dias, essa decisão foi uma “vitória de Pirro”. Os fazendeiros pediram à Funai, 

através do governador de Minas, Israel Pinheiro, uma ampliação do prazo. 

Entretanto o que ocorreu não foi um atraso na saída dos fazendeiros, mas a 

remoção dos indígenas que ali viviam por parte do mesmo presidente do órgão. 

Segundo Dias Filho, isso foi possível, graças à influência do mesmo capitão 

Pinheiro, junto ao governo federal e à Funai (1990, p. 94) 

Através do ofício no. 452/Pres/Funai de 1º de dezembro de 1972, todos os 

ocupantes do Reformatório Agrícola Crenaque deveriam ser removidos para a 

Fazenda Guarani, pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, situada em 

Carmésia, na região central do estado. Era uma antiga fazenda de café e 

também campo de treinamento antiguerrilha da PM mineira, como denunciava 

o Porantim na época (out. 1981, p. 13). Essa permuta seguramente teve a 

                                                            
1 Texto apresentado na sessão pública da Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa de 
São Paulo, no dia 23/10/14, sob a presidência do deputado Adriano Diogo (PT). 
2 Antropólogo, pesquisador da História Indígena e autor de vários livros, entre os quais 
Indígenas do Leste do Brasil (Paulinas, 2004) e Marçal Guarani, a voz que não pode ser 
esquecida (Expressão Popular, 2ª. impr., 2009). 
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interferência do Capitão Manoel Pinheiro, chefe da Ajudância Minas-Bahia da 

Funai, policial militar e sobrinho do governador Israel Pinheiro. 

Os indígenas que estavam em Resplendor, na terra Krenak, foram levados 

para esse novo local, que passava a se chamar Centro de Reeducação, a 15 

de dezembro de 1972, de forma violenta, tendo sido alguns deles algemados. 

Foram também retirados os Krenak que viviam naquele estabelecimento, sem 

estarem sob regime prisional, e dessa forma era eliminada toda presença 

indígena, deixando a área livre para os fazendeiros. Segundo Dias Filho, que 

pesquisou esse período, a retirada dos Krenak só foi possível graças aos 

contatos do Cap. Pinheiro com autoridades do governo federal (1990, p. 94). 

Para impedir qualquer possibilidade de retorno, o presidente da Funai extinguiu 

o Posto Guido Marlière, ficando aquelas dependências abandonadas sob a 

responsabilidade de Milton Farias, filho de um dos arrendatários. Ali 

permaneceu até seu falecimento, quando a Ruralminas, órgão que respondia 

pelas questões fundiárias do estado, alugou o imóvel ao Patronato São Vicente 

de Paula, da cidade de Resplendor, para que fosse instalado um orfanato. Em 

contrapartida, os fazendeiros invasores e arrendatários receberam do governo 

de Minas títulos de propriedade. 

Todo o sistema prisional e as práticas de “campo de concentração étnico” 

foram transferidos para a Fazenda Guarani, incluindo seu diretor, Antônio 

Vicente Segundo, tido como muito autoritário.  Não se pode esquecer, que 

além dos castigos impostos por ele aos indígenas, chegou a oferecer Cr$ 

200,00 (cerca de mil reais em moeda atual) para quem capturasse Adilson 

Vascuru, de etnia não identificada, que havia fugido na noite de 23 de setembro 

de 1971.  

No início de 1973 o capitão Pinheiro foi exonerado do cargo da Funai, sem que 

se alterasse o modelo repressivo daquele centro prisional. Tempos depois, 

Carlos Grossi, que assumiu a 11ª. Delegacia Regional da Funai, novo nome da 

Ajudância Minas-Bahia, reforçava esse modelo repressivo, autorizando o 

destacamento da PM de Carmésia a intervir na fazenda sempre que algum 

índio se embriagasse ou reclamasse das precárias condições de sobrevivência 
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naquela unidade. Dessa forma a PM foi substituir a GRIN-Guarda Rural 

Indígena, que fora desativada. 

Assim a Fazenda Guarani passou a funcionar como uma “colônia penal”, onde 

os indígenas eram obrigados a trabalhar para sua subsistência. Numa terra 

pouco produtiva, por ter sido antiga fazenda de café, a lavoura não progredia, o 

que aumentava a insatisfação, como aparece num ofício do diretor à 

presidência da Funai, em novembro de 1973: “Os índios estão completamente 

desanimados com as terras  da Fazenda Guarany, e só falam, de modo geral, 

que não irão ficar na Guarany. Reclamam constantemente do Chefe do Posto, 

do Chefe da Ajudância e de todas as autoridades da Funai. Os índios Crenack 

reclamam constantemente as terras [originárias] do Crenack e falam que não 

ficarão de maneira nenhuma na Fazenda Guarany. Os índios confinados 

[presos] estão ansiosos para receberem ordens para irem embora, isto é, 

regressarem às suas tribos” (Ofício 022/73 de 28/03/73, Antonio Vicente, 

Doc./Presid. Funai, 0-237/80, ap. DIAS FILHO, id., p. 95).  

A Fazenda Guarani, além de receber os indígenas que vieram do Presídio 

Krenak, passou a acolher também indígenas de outras regiões, levados para lá 

não por “crimes ou conflitos internos”, mas por resistirem aos projetos 

desenvolvimentistas do governo militar ou à expansão das propriedades rurais 

invasoras. No ano seguinte, a Funai levou para lá 46 Guarani e 11 Tupinikim, 

de Caieiras Velha (ES), visando facilitar a instalação da Aracruz Celulose na 

área indígena, além de várias famílias Pataxó, do Extremo Sul da Bahia, cujas 

terras haviam sido ocupadas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal-IBDF, que passava a administrar o recém-criado Parque do Monte 

Pascoal (In: Fazenda Guarani: prisão disfarçada em projeto, Porantim, out. 

1981, p. 13). Outras famílias Pataxó Hã-hã-hãe, da Área Indígena Caramuru-

Catarina Paraguassu (BA) foram igualmente enviadas para lá, expulsas pelos 

fazendeiros que invadiram suas terras (Id., ib.). Dessa forma esse núcleo 

tornava-se um misto de área de confinamento e colônia penal indígena.  

Denúncias sobre situação como essa começavam a chegar aos grandes 

centros através da imprensa, sensibilizando grupos da sociedade nacional, que 

via na questão indígena mais uma bandeira de luta contra a ditadura. O Jornal 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



do Brasil, do Rio de Janeiro, reproduziu a situação do povo Krenak, relatando o 

esbulho de suas terras e a violenta transferência para a Fazenda Guarani de 

seu líder Joaquim Izidoro, que foi levado com algemas, tendo ficado preso três 

dias, o que ocasionou-lhe depois um quadro de demência (Jornal do Brasil, 

17/08/74). No seu depoimento da época afirmou: “fiquei preso como um porco” 

(Ap. PREZIA, B. Indígenas do Leste do Brasil, 2004, p. 55). 

Em 1978 surgia em Belo Horizonte o Grupo de Estudos sobre a Questão 

Indígena-Grequi, que começou a denunciar os problemas indígenas, 

sobretudo, em nível regional, como a extinção não só da área, como a suposta 

extinção do povo Krenak. Convém observar que a supressão do Posto Guido 

Marlière deve-se à alegação, por parte da Funai, de que o povo Krenak estava 

extinto. 

Em setembro de 1979, o mesmo Jornal do Brasil reproduzia denúncias sobre a 

Fazenda Guarani e o “regime de prisão em que se encontravam os indígenas, 

com penas que iam até 5 anos” (15/09/79, ap. Carta do Grequi e Cimi ao 

presidente da Funai, 1979, p. 2). Mas foram logo desmentidas pelo presidente 

do órgão indigenista, Ademar Ribeiro da Silva, que as classificou de “absurdas 

e aberrantes”.  

Tal postura levou o Grequi, juntamente com o Cimi Nacional, três dias depois, a 

elaborar uma carta-aberta ao presidente desse órgão, denunciando a violência 

contra o povo Krenak e a continuidade da “colonial penal” na referida fazenda. 

Repudiava as alegações do órgão oficial, que afirmava que “as terras da 

Fazenda Guarani são férteis e que os índios que lá estão querendo 

permanecer”. Nessa carta, depois de serem elencados muitos fatos contra o 

povo Krenak, as entidades fazem um desafio ao presidente: “V. Excia afirma 

ainda que ‘o objetivo da Fazenda Guarani é o de abrigar índios que cometeram 

delitos em suas aldeias’ (JB, 15/09/79). Sabemos que muitos destes delitos 

ocorrem quando os índios defendem suas terras contra a invasão de grileiros e 

fazendeiros. É o caso dos Pataxó Há-hã-hãe, do Sul da Bahia, que ao tentarem 

recuperar suas terras, totalmente invadidas, são removidos para a Fazenda 

Guarani, perdendo assim a possibilidade de se organizarem para exigir seus 

direitos.”  E terminam, pedindo que se crie uma comissão em que elas possam 
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também fazer parte, para que “seja diagnosticada a veracidade dos fatos 

levantados na última semana” (Id., p. 3). 

Talvez para dar uma satisfação à sociedade, no mês seguinte a Funai enviou à 

fazenda dois funcionários do Departamento Geral de Planejamento 

Comunitário-DGPC, o antropólogo Rafael Bastos e o economista Antônio de 

Carvalho. Tinham a tarefa levantar as reais condições do local e identificar os 

que ali viviam. Surpreendentemente no relatório afirmam que é “uma das áreas 

indígenas do país mais abaixo da crítica, no ponto de vista indigenista, no 

particular, e humanista, no geral”, e avaliam que a fazenda não é adequada 

para uma área indígena (In: Porantim, out., 1981, p. 13). Foram identificados 

nesse relatório 49 Krenak, 35 Pataxó, 3 Guarani, além de indígenas outras 

etnias, como Xerente e Pankararu. Vê-se que parte do Guarani já haviam 

retornado ao Espírito Santo. 

Essa excrescência institucional, que deveria ter sido interrompida no ano 

seguinte, continuou por mais dois anos. Em outubro de 1981 o Porantim 

denunciava os maus tratos sofridos por Herculano Pataxó Hã-hã-hãe, em junho 

daquele ano, que tivera a perna fraturada, consequência de socos e 

espancamentos recebidos de policiais militares de Carmésia, sob o olhar 

complacente do técnico agrícola (Id., ib.). 

Esses e outros fatos levou o jornal a denunciar essa fazenda, chamando-a de  

Campo de Concentração Indígena: “A convivência forçada entre os índios 

portadores de culturas totalmente diferentes entre si e na condição de exilados, 

provocou sérias perturbações na identidade étnica de cada povo”. E mais a 

frente levantava uma questão nova: “A criação da Fazenda Guarani e a sua 

própria manutenção acabaram criando, entretanto um problema que a simples 

extinção da área não poderá resolver. Segundo o Regional Leste do Cimi, os 

índios estão sabendo que há planos para extinguir a fazenda e não estão 

dispostos a aceitar isso, já que seriam obrigados a retornar a suas áreas de 

origem, hoje diminuídas e pequenas demais para abrigar a todos” (Id., ib.). 

Em maio de 1980 os Krenak decidiram voltar para sua antiga terra. Com apoio 

do Grequi e do Cimi, 46 indígenas retornaram ao antigo Posto Indígena, para 

reocupar parte de seu território e refazer sua história.   
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Por trágica ironia da sorte, parte dos confinados preferiu continuar vivendo ali, 

como foi o caso dos Pataxó de Barra Velha, do sul da Bahia, cujas terras 

estavam invadidas ou que haviam sido transformadas em reserva florestal3.  
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Verdade e gênero 

 

De modo que, para contar minha história, aqui estou. 
Vocês me escutam falar, mas... me escutam sentir? 
Gertrud Kolmar1 

 

Introdução   

 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” foi criada para 

investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas durante o período da 

ditadura militar (1964 – 1985). A violência empregada pelo Estado impôs, a ferro e fogo, o 

silêncio, a censura, a insegurança, a incerteza, o pânico e o medo. Impôs para muitas 

pessoas o exílio, a clandestinidade, o isolamento social e político. Os militantes viviam 

sob tensão permanente: o risco de sequestro, da tortura, do assassinato e da sinistra 

figura do desaparecimento forçado. 

As desigualdades históricas entre homens e mulheres foram reelaboradas e 

aprofundadas pela ditadura, que não admitia que mulheres desenvolvessem ações não 

condizentes com os estereótipos femininos de submissão, dependência e falta de 

iniciativa. Neste sentido, o Estado autoritário direcionou uma violência especifica a elas, 

gerando distintas consequências e sequelas entre mulheres e homens. 

O projeto econômico do regime militar, alinhado às diretrizes norte-americanas e, 

principalmente à Doutrina de Segurança Nacional, pautava-se pelo slogan 

“Desenvolvimento e Segurança”. De imediato, impuseram uma reconfiguração territorial, 

econômica e social no país. É neste período que o Brasil torna-se predominantemente 

urbano, com a sistemática expulsão da população do campo para as cidades. Neste novo 

contexto, há o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, mas de forma 

precária, já que a exclusividade da mulher no exercício das tarefas domésticas não foi 

questionada, fazendo-a arcar com o acumulo de funções, a famigerada “dupla jornada de 

trabalho”. 

Os planos de desenvolvimento aplicados que, por um lado, visavam a “integração 

econômica e social” do país, investiram na construção de grandes estradas, como a 

rodovia Transamazônica2, e ofereceram subsídios financeiros ao capital estrangeiro e 

                                                 
1 Trecho do poema “A mulher poeta” (Die Dichterin) de Gertrud Kolmar. Gertrud Käthe Chodziesne era de 
família alemã e judia, foi morta no campo de concentração e extermínio de Auschwitz, em 1943. 
2 A rodovia Transamazônica foi inaugurada em 27/08/1972, em plena ditadura militar, quando ocupava o 
cargo de Presidente da República, o ditador, general Emilio Garrastazu Médici (1969 -1974). Devido aos 
altos investimentos para sua construção, ficou conhecida como uma das obras faraônicas. É a 3ª rodovia do 
país em extensão e atravessa os seguintes estados: Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e 
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privado para instalar empreendimentos também no norte do Brasil. Uma das 

consequências deste avanço territorial foram as expulsões, a escravização, o 

confinamento e morte de grande parcela das populações indígenas e camponesas. 

Especificamente, no caso das mulheres indígenas, os testemunhos colhidos pela 

Comissão Nacional da Verdade relatam que a violência sexual contra elas foi cometida 

por militares, trabalhadores das rodovias e funcionários da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), prática que disseminou doenças sexualmente transmissíveis, afetando 

igualmente a saúde das crianças recém-nascidas3.  

 

Aliás, vale registrar que, em pleno ano de 1992, num editorial do jornal Folha de 
São Paulo, de 11/02/1992, intitulado “As meninas índias são terríveis”, o jornalista 
Gilberto Dimenstein denuncia as “curiosas interpretações antropológicas” do 
coronel Francisco Abrão (comandante do 5º. Batalhão Especial de Fronteiras do 
Exército), que afirma que seus soldados são ameaçados de estupro pelas 
mulheres indígenas, quando estas estão “no cio”. E completa: ”Eu tenho que 
segurar meus soldados, porque eles não podem se aproveitar dessa deficiência 
das índias” 4. 

 

Na questão populacional, a ditadura militar sustentou uma campanha de controle de 

natalidade direcionada à população pobre. Programa incentivado pelos Estados Unidos 

para os chamados povos subdesenvolvidos, a Bemfam (Sociedade Civil de Bem Estar 

Familiar) criada em 1965, fazia acordos com as secretarias de saúde dos estados por 

meio de subsídios e impunha, de forma autoritária e criminosa, a esterilização em massa. 

Havia ainda a falta de informação e orientação quanto ao uso de métodos contraceptivos 

nos serviços públicos de saúde. Como resultado desta política houve a queda drástica do 

índice de fertilidade no Brasil, inclusive em áreas de baixa densidade demográfica como o 

norte amazônico. Em Pernambuco, 18,9% das mulheres de 15 a 44 anos estavam 

esterilizadas, por meio de ligadura de trompas. Em Manaus, 33% das mulheres 

encontravam-se esterilizadas. Estavam excluídas destes cálculos, aquelas mulheres que 

se tornaram estéreis a partir da prática de abortos inseguros ou pelo uso inadequado de 

anticoncepcionais ou do DIU (Dispositivo Intra Uterino) 5.   

O surgimento da pílula anticoncepcional na década de 1960 colocou em questão o 

                                                                                                                                                                  
Maranhão. A abertura dessa rodovia trouxe enormes impactos ambientais que repercutem negativamente 
até os dias de hoje, devido à grande extensão de desmatamento da selva amazônica e de outras matas 
próximas à rodovia, cujas conseqüências se fazem sentir nos dias atuais. Disponível em: 
<pt.wikipedia.org/Rodovia_Transamazônica>. Acesso em 11/02/2015. 
3 Capítulo “Graves violações de direitos humanos cometidas contra os povos indígenas no Brasil entre 
1946-1985”. In: BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. 
Brasília: CNV. Disponível em: < http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf> Acesso em 
19/02/2015.  
4 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve História do Feminismo no Brasil. Editora Brasiliense. São Paulo, 
1993, p.17. 
5 Folha de São Paulo, 17/07/1983. 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



único destino selado das mulheres: a maternidade. Elas passam a ter direito ao prazer 

sexual sem necessariamente engravidarem; rompe-se o tabu da virgindade. A 

popularização da pílula trouxe às mulheres o direito de decidir sobre o próprio corpo - 

reivindicações que ganhariam ainda mais força com a segunda onda feminista na década 

de 1970 – o que, de certa forma, trouxe necessidades de autonomia e de mais iniciativas 

por parte das mulheres. 

O Código Civil da época (que era o de 1916) dava plenos poderes aos maridos e 

pais sobre as mulheres: se o homem não fosse avisado anteriormente, ele tinha o direito 

de pedir a anulação do casamento caso sua esposa não fosse virgem e o pai, por sua 

vez, poderia deserdar a filha “desonesta” ou interná-la em algum manicômio, como fora a 

situação de muitas delas. 

Não havia o reconhecimento da igualdade jurídica e formal entre mulheres e 

homens. Isto trazia muitas dificuldades para uma mulher solteira ou sozinha conseguir 

alugar uma casa para morar. O Estatuto da Mulher Casada, lei nº 4121 de 27 de agosto 

de 1962, devolveu à mulher casada a capacidade plena para os atos da vida civil, e aboliu 

a necessidade de consentimento do marido para trabalhar fora. Somente em 1977, o 

divórcio foi legalizado, de forma bastante acanhada, no Brasil. 

Quanto à participação política, muitos ainda são os obstáculos e resistências 

enfrentados pelas mulheres brasileiras. Segundo o Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985), dos 436 casos de morte e 

desaparecimento tratados no documento, 11% são mulheres. Já na região do Araguaia, 

dos 70 guerrilheiros desaparecidos, 12 eram mulheres, ou seja, 17%. De acordo com o 

Estado Maior do Exército no ano de 1970, havia mais de 500 militantes guerrilheiros 

aprisionados em quartéis, sendo que no Rio de Janeiro, 26% eram mulheres6. Estes 

números não são nada desprezíveis se comparados com os atuais. Por exemplo, os 

resultados do pleito de 2014, revelam que somente 10% de mulheres foram eleitas para o 

Congresso Nacional, reservando ao Brasil o posto de país mais desigual da América do 

Sul em representação feminina no Legislativo. Apesar da reeleição da presidenta Dilma 

Rousseff - militante na luta de resistência à ditadura - e da legislação eleitoral brasileira, 

desde 2009, obrigar que ao menos 30% das candidaturas sejam femininas, os partidos 

políticos continuam assumindo uma posição sexista sem oferecer verbas ou espaço para 

uma disputa em condição de igualdade. Muitas são “mulheres-laranja”, indicadas somente 

para cumprir a cota prevista em lei, sem que lhes sejam oferecidas as mesmas condições 

                                                 
6  NASCIMENTO, Gianordoli; FARIA, Ingrid; ZEIDI, Araujo Trindade; SANTOS, Maria de Fátima de Souza 
Mulheres e Militância. Belo Horizonte: Editora UFMG,  2012, p.44. 
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dos homens. 

Para conseguir integrar a luta contra a ditadura militar, as mulheres tiveram que 

romper com o preconceito social, o de suas famílias e também das organizações de 

esquerda a que pertenciam. Discriminadas e silenciadas pelo Estado, pela sociedade e 

pela família, grande parte delas mantiveram-se no anonimato até hoje, sem conseguirem 

compartilhar suas experiências. Outras morreram sob tortura sem que houvesse um 

registro público sobre suas atividades dentro da guerrilha.  

 

1. Guerrilheiras assassinadas e /ou desaparecidas 

 

Aqui apresentamos alguns casos ilustrativos. No Tomo II deste relatório, referente 

aos mortos e desaparecidos políticos, temos uma relação de mulheres que foram 

assassinadas, com os dados possíveis de suas biografias e sobre o sequestro, 

assassinatos, sendo que há um número delas que tiveram seus cadáveres ocultados pela 

ditadura até os dias de hoje.  

Aqui apresentamos também alguns casos de mulheres da resistência que 

sobreviveram.  

 

1.1 Isis Dias de Oliveira 

 

Ísis Dias de Oliveira (1941–1972), foi militante da Ação Libertadora Nacional (ALN) 

e desapareceu junto a um companheiro, Paulo César Botelho Massa (1945 – 1972), em 

janeiro de 1972 no Rio de Janeiro7. Logo cedo, Ísis mostrou-se incomodada com as 

desigualdades sociais e com o papel que esperavam dela por ser mulher. Segundo 

depoimento feito pelo seu irmão, José Carlos Dias de Oliveira, em audiência pública 

realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, no dia 05 

de março de 2013: 

 

Desde o início meu pai tinha uma preocupação maior com ela [Ísis] do que com a 
gente, filhos, por ela ser mulher. E queria dar a ela um estudo, o melhor possível. 
[...] E lá foi a Ísis estudar, com um bruto sacrifício financeiro do meu pai, estudar 
no Colégio Santa Marcelina. É um colégio católico de irmãs. Então, paralelamente 
a isso, a Ísis começou a estudar piano, se desenvolveu, tinha o dom para a 
música, chegou a se formar professora, e aí veio um pouco a preocupação do meu 
pai. Houve uma ocasião, e a gente tem que lembrar a situação da mulher nesse 
período. Estava saindo à pílula, a liberação, libertação, sei lá o nome que se pode 
dar, a essa fase conturbada. Estava explodindo muita coisa e principalmente com 
relação às mulheres. [...] minha irmã queria liberdade. Queria sair e voltar a hora 

                                                 
7 Informação consta no Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985), p. 314.  
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que quisesse para casa, e meu pai não queria.   
 

Em 1965, Ísis entra no curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo e 

vai morar no conjunto residencial da faculdade, o CRUSP. Ali ela começa sua militância 

política e mais adiante, milita na ALN e, em 1968, já na clandestinidade, viaja a Cuba 

onde realiza treinamento de guerrilha. Retorna dois anos depois, transferindo-se para o 

Rio de Janeiro, no dia 30 de janeiro de 1972, onde é sequestrada e se encontra 

desaparecida até hoje 

  

1.2 Maria Augusta Thomaz  

 

Maria Augusta Thomaz, militante do Movimento de Libertação Popular (Molipo), 

assim como Ísis, também foi a Cuba. Junto com 8 companheiros, sequestrou um avião 

Boeing da Varig durante o trajeto Buenos Aires-Santiago, desviando-o para a ilha. De 

acordo com Arthur Scavone, ex-preso político e militante do Molipo, Maria Augusta 

encontrou oposição dos próprios companheiros quanto a sua participação no treinamento:  

 

Ela participou do treinamento em Cuba e é importante dizer isso, contra a vontade 
dos companheiros. Ela me contou isso, Cuba tem um viés machista muito forte. E 
ela me contava que quando chegava a Cuba, o treinamento era ir para uma região 
distante, região de mata, para fazer o treinamento ali e vivendo a realidade do 
isolamento da mata [...], enfim, todas as coisas que você pode imaginar que dizem 
respeito a sua sobrevivência na mata. Porque o objetivo da guerrilha no Brasil era 
se deslocar e sobreviver no campo. E quando se discutiu quem ia, havia uma 
visão de não ir mulheres, porque mulheres menstruam, tem problemas, tem certa 
dificuldade, etc. e etc. a Maria Augusta não aceitou isso e ela foi junto com os 
demais companheiros para o treinamento e ela falava com muito orgulho disso. 
Havia uma graduação entre todos os companheiros que faziam o treinamento. E a 
Maria Augusta ficou na segunda posição entre homens, e eu não sei se tinha mais 
mulheres. Eu sei que tinha ela no treinamento8. 

 

A guerrilheira retorna clandestinamente ao Brasil em 1971, indo morar no interior do 

estado de Goiás. Desaparece junto com Márcio Beck Machado em maio de 19739. 

 

1.3 Para que tanta perversidade?  O caso da Sonia Maria Lopes de Moraes Angel 

Jones 

 

Sentenciadas como “inimigas” do Estado, as mulheres que ingressaram nas frentes 

de oposição política, ora pegando em armas ou em ações políticas de protesto, foram 

                                                 
8 Depoimento feito na 19ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva” no dia 12/03/2013 sobre os casos de Maria Augusta Thomaz e Márcio Beck Machado. 
9 Informação consta no Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985), p. 437. 
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perseguidas, sequestradas e, em muitos casos, estupradas ou sofreram outros tipos de 

violência sexual. Tiveram seus corpos nus expostos para os torturadores espancá-los, 

queimá-los com pontas de cigarro ou com choques elétricos, enfiar fios elétricos em suas 

vaginas e ânus e arrebentar seus mamilos. 

 

[...] Presos políticos foram expostos aos mais variados tipos de animais, como 
cachorros, ratos, jacarés, cobras, baratas, que eram lançados contra o torturado 
ou mesmo introduzidos em alguma parte de seu corpo. Especificamente em 
relação aos camundongos, o torturador Lourival Gaeta, que atuou no DOI-Codi do 
II Exército, em São Paulo, durante a década de 1970, explicava sua destrutividade 
uma vez introduzidos nos corpos das suas vítimas, com o argumento de que este 
animal não sabe andar pra trás10. 

 

No Relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o caso da militante política 

assassinada no DOI-Codi/SP, Sonia Maria Lopes de Moraes Angel Jones (1946 – 1973) 

está relatado no item 103, p.467, do Volume I . Depois de alguns dias de intensa tortura, 

foi feita a introdução de um camundongo na sua vagina: 

Sonia e Antonio Bicalho Lana, militavam na ALN, foram presos juntos, na cidade de 

São Vicente, litoral paulista, e provavelmente levados para o DOI-Codi, no mês de 

novembro de 1973. As informações levantadas pelo pai de Sonia, que havia sido militar do 

Exército e conhecia vários militares da ativa, são dolorosas devido às intensas torturas a 

que foram submetidos os dois jovens. Sonia teria sido estuprada com um cassetete, que 

lhe foi enviado a mando do Coronel Adyr Fiuza. Seu pai por insistir em buscar 

informações sobre o sequestro da Sonia e tentar salvar sua vida, foi preso e ficou 

incomunicável no quartel do Exército enquanto sua filha era torturada até a morte no DOI-

Codi11. Um trecho do relatório da Comissão Nacional da Verdade destaca a última forma 

de tortura à Sonia, ainda em vida. 

 

103. Apesar de todos os esforços de investigação, ainda hoje não se conhecem as 
datas exatas de morte de Antonio e de Sonia. Segundo as certidões de óbito, 
morreram em 30 de novembro de 1973, a mesma data que consta dos dois laudos 
de exame necroscópico que, no entanto, só foram assinados em 5 de dezembro 
de 1974. Nos dois casos, a causa de morte registrada foi “hemorragia interna por 
ferimento de arma de fogo”, sem nenhuma referencia aos sinais evidentes de 
tortura. Ambos foram enterrados no Cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, em 
São Paulo. Seus corpos foram recuperados em 1990, com a abertura da vala 
comum desse cemitério, usada pela repressão para descarte de militantes 
políticos. Novos detalhes do suplicio de Sonia foram revelados a CNV por 
testemunha ocular, cuja identidade é mantida em sigilo. De acordo com esse 
depoimento, Sonia já estava deformada e ainda foi torturada com um rato 
introduzido em sua vagina. Os responsáveis pelas atrocidades vividas por Sonia, 

                                                 
10 Capítulo Execuções e Mortes decorrentes de tortura, item 123, p. 373 e 374. Volume I. In: BRASIL. 
Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV. Disponível em: < 
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_pagina_275_a_592.pdf>. Acesso em 19/02/2015.    
11 O caso dos dois encontra-se no Tomo II: Dos mortos e desaparecidos políticos deste relatório.  
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assim como por sua morte, seriam o chefe de interrogatórios, Lourival Gaeta, que 
atuava no DOI-CODI/SP de São Paulo, e integrantes de sua equipe. 
 

 

1.4 Aplicação da “coroa de Cristo” em Aurora Maria do Nascimento Furtado 

 

Houve militantes que foram assassinadas, cujos cadáveres, em muitos casos, 

encontram-se desaparecidos até os dias atuais. Muitas dessas mulheres foram levadas à 

morte, por meio de um assassinato friamente calculado, com atos de estupro, mutilação 

inclusive genital. Outras, foram assassinadas com o uso da “coroa de cristo”, como era 

chamado um método de tortura por meio do emprego de uma cinta de aço, que apertava 

o crânio até esmagá-lo.  Foi o caso de Aurora Maria do Nascimento Furtado: 

 
Nascida em 17 de junho de 1946, na cidade de São Paulo (SP), era militante da 
Ação Libertadora Nacional (ALN).  
Foi estudante de Psicologia na USP (Universidade de São Paulo), teve intensa 
participação no movimento estudantil. Militava no PCB (Partido Comunista 
Brasileiro), mas após a decretação do AI5 entrou para a clandestinidade e se 
integrou à ALN no Rio de Janeiro (RJ) 12. 
Foi presa em 9 de novembro de 1972, no bairro de Parada de Lucas, Rio de 
Janeiro, durante uma batida policial realizada por uma patrulha do 2º Setor de 
Vigilância Norte, após rápido tiroteio, em que matou um policial. Depois de correr 
alguns metros e esconder-se em vários lugares, Aurora foi aprisionada, viva, 
dentro de um ônibus onde havia se refugiado.  Foi torturada desde o momento de 
sua prisão na presença de vários populares que se aglomeravam ao redor da 
cena. Aurora foi conduzida para a Invernada de Olaria, onde continuou sendo 
torturada por policiais do DOI-CODI/RJ e integrantes do Esquadrão da Morte. 
Aurora viveu os mais terríveis tormentos nas mãos dos torturadores que, além de 
utilizarem o tradicional pau-de-arara, sessões de choques elétricos, 
espancamentos, afogamentos e queimaduras, aplicaram-lhe a “coroa de Cristo”, 
ou torniquete, uma fita de aço que vai sendo gradativamente apertada, 
esmagando aos poucos o crânio da vítima. Em 10 de novembro, morreu em 
consequência de todas essas torturas.  
 

1.5 Uma guerrilheira sobrevivente 

 

Crimeia de Almeida, sobrevivente da Guerrilha do Araguaia, relata que o comando 

do Partido Comunista do Brasil (PcdoB) tinha como ideal de militante o “homem 

guerrilheiro”, que seria mais apto a lidar com a repressão que a ditadura travava contra os 

grupos de oposição. Desta forma, esperava-se “que a mulher tivesse a mesma força 

física, os mesmos costumes e a mesma frieza para lidar com as emoções e duvidavam de 

nossa capacidade para desempenhar as tarefas militares” 13. 

No Araguaia, a maternidade e os relacionamentos amorosos eram vistos como 

entraves a combatividade da militância. A despeito disso, muitos foram os casais que se 

                                                 
12 Idem.  
13 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo; Brasiliense, 1993. 
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deslocaram para a região para integrar-se a guerrilha – como Áurea Eliza e Arildo Valadão 

ou Telma Regina e Elmo Corrêa - e muitos outros foram formados lá, “a presença 

constante da morte criava um clima de afetividade intensa entre integrantes da luta 

armada” 14. 

André Grabois (desaparecido em outubro de 1973) já integrava as forças 

guerrilheiras quando Crimeia chegou à região em 1969. Casaram-se e algum tempo 

depois, Crimeia engravidou. Devido a sua condição, foi escolhida para sair da área de 

combate e retomar contato com o partido no sul do país. Era o ano de 1972 e as Forças 

Armadas haviam acabado de cercar a região, dando inicio aos primeiros ataques contra 

os guerrilheiros e a comunidade local, inclusive com uso de bombas napalm15. 

Com o cerceamento político causado pela imposição dos Atos Institucionais, que 

possibilitaram a cassação de mandatos e a criminalização de movimentos sociais e 

partidos políticos, grande parte da militância passou a se organizar clandestinamente. 

Urgia a necessidade de encontrar locais seguros para reunião e planejamento das 

atividades. Neste sentido, o destaque de um casal responsável pelas residências 

utilizadas para este fim, conhecidas como “aparelhos”, era o fator que mais facilmente 

assegurava uma fachada legal junto à vizinhança. Embora, o comando fosse 

predominantemente exercido por homens, além do trabalho doméstico recair 

principalmente sobre as mulheres, eram elas as responsáveis pela manutenção da 

segurança dos “aparelhos” que escondiam a militância e o material de luta; pelo 

funcionamento da imprensa clandestina, escrevendo, rodando as gráficas e distribuindo 

as publicações produzidas de forma artesanal e em condições muito precárias; pelo 

cuidado da saúde e da segurança de militantes e familiares. 

De modo geral, as organizações comprometidas com a luta armada contra o regime 

ditatorial, ao tentarem proteger da repressão as mulheres grávidas ou mães, acabavam 

por excluí-las das principais atividades políticas e militares, alegando motivo de 

segurança.  Havia muita dificuldade em lidar com a questão do cotidiano de forma política, 

já que estes problemas eram considerados de menor relevância e que deveriam ser 

postergados para quando a revolução triunfasse. Não obstante, mesmo as esposas e 

filhos de dirigentes e militantes que não integravam as organizações de esquerda foram 

presos e torturados. Como ocorreu com Ilda – esposa do militante da ALN Virgílio Gomes 

da Silva (1933-1969) morto sob torturas no Doi-Codi/SP e desaparecido até os dias de 
                                                 
14 TELES, Amelinha; LEITE, Rosalina Santa Cruz. Da guerrilha à imprensa feminista: a construção do 
feminismo pós luta aramada no Brasil (1975-1980). São Paulo: Intermeios, 2013, p. 37. 
15 Informação retirada do texto “Araguaia I” de autoria do comissionário Cláudio Fonteles da Comissão 
Nacional da Verdade. Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/images/pdf/publicacoes/claudio/Araguaia_Pt_I. 
pdf>. Acesso em 16/02/2015.  
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hoje – sequestrada junto com seus 4 filhos, Vlademir (7 anos), Virgílio (6 anos), Gregório 

(2 anos) e Isabel (4 meses)16.  

 

2. Violência Sexual e Estupro: o caso de Madre Maurina 

 

O corpo das mulheres é a arena onde os homens 
dirimem quem entre eles são os vencedores e quem 
são os vencidos17. 

 

A violência sexual contra as mulheres dissemina o terror indiscriminadamente. Por 

isso foi usada de forma frequente como uma arma de guerra numa demonstração 

ostensiva de que os torturadores têm poder social e político sobre as mulheres e sobre os 

homens militantes da esquerda. 

Ieda Seixas - filha do dirigente do Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), 

Joaquim Alencar de Seixas (1922-1971), morto sob torturas no Doi-Codi/SP – 

sequestrada junto com sua mãe e seus dois irmãos, relata: 

 

E eu não sei até hoje por que é que eu fiquei um ano e meio presa, sendo quase 
um mês, 27 dias na Operação Bandeirante, se eu nem era militante [...] Mas, 
quem era eu? Eu não era nada, no frigir dos ovos. Não tinha importância. Eu não 
sei, eu acho que eles acharam, por eu ser universitária, filha de quem eu era. A 
minha família do lado da minha mãe tem a mania de lutar contra a ditadura [que 
eu deveria ser detida], porque não tem lógica eu ficar - nem eu, nem a minha irmã 
- um ano e meio presas para depois ser absolvida por falta de provas. E a minha 
irmã, o que é pior, por não ter provado que cometeu crime. Como é que alguém 
fica um ano e meio preso se não conseguiram provar que tinha cometido crime? 
Isso é que é pior!18 

 

Ieda relatou ainda que por duas vezes foi violentada sexualmente por um dos 

delegados do Doi-Codi/SP, David Santos Araújo:  

 

Depois eu fui deixada nesse banheiro e de repente entraram uns 10 homens. Eu 
não lembro o nome de todos, mas, com certeza, eu lembro o nome de um que é 
David dos Santos Araújo, um delegado de polícia conhecido lá como capitão 
Lisboa. Era um sujeito asqueroso, parecia um ogro de chapeuzinho. E aí eu 
estava sentada nessa cama, aí um outro sujeito sentou aqui do meu lado e 
começou me pressionar e ele [Araújo] daqui me pressionou também, tirou o 
sapato e  abusou sexualmente de mim 

 

Eugenia Zerbini foi vitima da repressão militar mesmo sem integrar organizações de 

esquerda. Aos 16 anos, esta adolescente foi levar material de higiene e roupas limpas a 
                                                 
16 O caso do desaparecido político Virgílio Gomes da Silva foi tratado na audiência pública realizada pela 
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” dia 21/03/2013. 
17 Ines Hercovich, citada no livro: “Putas e Guerrilleras”. Buenos Aires, 2014, p. 187. (tradução livre) 
18 Depoimento feito por Ieda Seixas em audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo “Rubens Paiva” dia 14/03/2013. 
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sua mãe Terezinha Zerbini, detida no Doi-Codi /São Paulo,  por ter apoiado o movimento 

estudantil e abrigado em sua casa perseguidos políticos.  Ali foi estuprada por um agente 

do Estado: 

Eu falei que eu era filha do General Zerbini e eu queria falar com o oficial do dia 
[...]. Logo em seguida veio alguém. Assim, ninguém usava crachá, ninguém! Ele 
veio e fomos para uma sala. A única coisa que me chamou a atenção, era uma 
sala muito nua, não tinha nada de referência, não tinha folhinha, não tinha uma 
imagem, não tinha nada para se ter referência. Nem a fotografia do Garrastazu 
Médici que, em todos os lugares públicos estava. Ele disse: “O que você veio fazer 
aqui?”. Eu disse: “Eu vim trazer essas coisas para a minha mãe”. E ele: “O que a 
sua mãe fez?” Aí, até hoje eu me arrependo, eu falei: “Vocês devem saber melhor 
do que eu, porque vocês a prenderam e não eu”. Eu acho que eu não devia ter 
dito aquilo. Ele respondeu: “Ah! Pois não”. Levantei e aí ele me agarrou e eu fui 
violentada ali. Eu não sei como eu saí, aquelas coisas assim, estava muito 
confuso, de repente eu estava na rua19. 

 

Nesta parte do capítulo, destacaremos o caso de Madre Maurina, apresentado na 

88ª Audiência Pública realizada pela Comissão da Verdade do estado de São Paulo 

“Rubens Paiva”, em 21/10/2013, tratou do caso de Madre Maurina. 

Maurina Borges da Silveira era freira e diretora do Lar Santana, um orfanato para 

meninas, localizado na cidade de Ribeirão Preto/SP. Vinda de Araraquara para Ribeirão 

Preto no final da década de 196020 tinha a incumbência de orientar as noviças no trabalho 

do orfanato, que naquele momento contava com quase 100 meninas21.  

Foi presa pela OBAN (Operação Bandeirante), no dia 25 de outubro de 1969, 

quando tinha 43 anos22, e foi barbaramente torturada. A acusação era de que havia 

cedido uma sala no Lar Santana para depósito de material do grupo FALN (Forças 

Armadas de Libertação Nacional) 23. 

Ocorre que quando Madre Maurina chegou ao Lar Santana já havia um grupo de 

jovens, ligados à Igreja Católica, chamado MEJ (Movimento Estudantil Jovem24), que se 

reunia em uma sala, e a madre, sem saber exatamente para que eram as reuniões, 

apenas permitiu que continuassem as realizando. Dentro desse grupo havia algumas 

                                                 
19 Depoimento feito por Eugênia Zerbini em audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo “Rubens Paiva” dia 11/11/2013. O episódio narrado ocorreu em 1970, a primeira vez 
que Eugênia fez a denúncia sobre a violência sexual sofrida foi em entrevista à Revista Brasileiros nº 74 de 
setembro de 2013.  
20 88ª Audiência pública realizada pela Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” em 21/10/2013. 
21 LEONE, Matilde. Sombras da Repressão. O outono de Maurina Borges. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, 
p. 26 
22 SILVEIRA, Feri Manoel Borges da; GOMES, Saulo; CASTRO, Moacyr. A Coragem da Inocência de Madre 
Maurina Borges da Silveira, pág. 8. ABAP – Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Disponível em: 
<http://anistiapolitica.org.br/livro_madre_maurina.pdf>. Acesso em 26/01/2015.  
23 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV. 
Disponível em <http://www.cnv.gov.br/images/relatorio_final/Relatorio_Final_CNV_Volume_I_Tomo_I.pdf> 
Acesso em 26/01/2015, p. 406.  
24 LEONE, Matilde. Obra citada, p. 120. 
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pessoas que faziam parte da FALN (Frente Armanda de Libertação Nacional)25. 

Segundo Matilde Leone, ouvida em depoimento na referida 88ª audiência pública26, 

somente quando os membros da FALN começaram a ser presos, Madre Maurina 

procurou saber o que era guardado na sala e viu que ali havia material comprometedor e 

listas com nomes de pessoas, que ajudavam o grupo a fazer um jornal. Esse jornal era 

um pequeno periódico de nome “O Berro”, distribuído nas bancas da cidade, 

universidades e fábricas. 

Preocupada, Madre Maurina procurou o caseiro do orfanato para que queimasse o 

material no quintal, o que de fato foi feito. O caseiro pediu que a madre lhe desse a pasta, 

pois era de boa qualidade e a irmã, em sua inocência a deu. Quando a polícia foi fazer 

buscas no Lar Santana, a fim de encontrar o material “subversivo”, encontraram o caseiro 

saindo com a maleta na mão, que era a tal que a polícia já estava procurando, reunindo, 

assim, “provas” contra irmã Maurina. 

No Livro A Coragem da Inocência de Madre Maurina Borges da Silveira 27, foi 

citado trecho de reportagem publicada no caderno “Mais”, do jornal Folha de S. Paulo de 

7 de junho de 1998, de autoria do jornalista Luís Eblak, tratando da prisão da freira: 

 

As suspeitas se basearam no fato de ela, diretora do orfanato Lar 
Santana, em Ribeirão Preto, ter permitido que um membro das 
FALN - Mario Lorenzato - fizesse reuniões de estudantes em sua 
instituição religiosa. Além disso, uma das guerrilheiras, Áurea 
Moretti, usava um hábito de freira quando foi presa. A polícia 
desconfiou de que a madre também fosse do grupo. 

 

Assim o grande “crime” cometido por Madre Maurina foi permitir que alguns jovens 

utilizassem uma sala para fazerem um jornal, o que sequer a madre sabia, e queimar o 

material posteriormente, buscando proteger as pessoas que tinham seus nomes citados 

nas listas. 

 

2.1 A prisão de Madre Maurina 

 

Madre Maurina foi presa por agentes da OBAN (Operação Bandeirante) em 

Ribeirão Preto, no ano de 1969. Posteriormente passou pelo Presídio de Cravinhos, 

DOPS/SP (Departamento de Ordem Política e Social), Penitenciária de Tiradentes e 

                                                 
25 88ª Audiência pública realizada pela Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” em 21/10/2013. 
26  Depoimento prestado por Matilde Leone na 88ª Audiência pública realizada pela Comissão Estadual da 
Verdade “Rubens Paiva” em 21/10/2013. 
27 SILVEIRA, Feri Manoel Borges da; GOMES, Saulo; CASTRO, Moacyr. A Coragem da Inocência de Madre 
Maurina Borges da Silveira, pág. 19. ABAP – Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Disponível em: 
<http://anistiapolitica.org.br/livro_madre_maurina.pdf>. Acesso em 26/01/2015.  
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Tremembé28.  

Na prisão Madre Maurina sofreu diversas violações de direitos, foi agredida, sofreu 

choques elétricos, ameaças, assédio, violência sexual, assim como tantas outras presas 

políticas.  

Sem dúvida, Madre Maurina sofreu violência. Não houve confirmação de que tenha 

sofrido estupro, ou que tenha engravidado e tido um filho no México, como foi muito 

comentado à época. 

O assédio que sofreu na prisão, sendo interrogada com homens, tendo a roupa 

rasgada, submetida às investidas dos torturadores que passavam as mãos em seu corpo, 

significa que Madre Maurina sofreu violência sexual. Por sinal, esses atos contra a 

dignidade sexual, segundo a reformulação trazida pela lei nº 12015, de 7 de agosto de 

2009, constituem hoje o crime de estupro.  

Os depoimentos de companheiras de cela e outras pessoas que conviveram com a 

freira atestam a atrocidade que a ditadura militar cometeu contra essa mulher, que tinha 

uma vida dedicada à ajuda aos mais pobres e necessitados. 

Seu irmão Frei Manoel Borges da Silveira foi ouvido pela Comissão da Verdade da 

subsecção de Ribeirão Preto da Ordem dos Advogados do Brasil, no dia 20/06/2014, e 

trechos de seu relato constam no Livro A Coragem da Inocência de Madre Maurina 

Borges da Silveira 29, nos quais trata do sofrimento da irmã na prisão: 

 

"Ela confidenciou a uma cunhada que os torturadores ficaram nus e 
rasgaram a sua blusa", disse o frei. Segundo Silveira, um delegado 
à época, conhecido pelas torturas, também ficou sem roupa e 
passou a acariciar as pernas da madre. "Ele passava a mão nas 
pernas dela e dizia que estava há muito tempo longe da mulher 
dele", afirmou. 

 

Áurea Moretti, ex-presa política que foi bastante torturada, à época militante da 

FALN, e companheira de cela de Madre Maurina, relata que a mesma era retirada da cela 

a qualquer hora do dia e da noite, para ser torturada. 

 Áurea relatou à Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, 

como foi torturada em um quartel, colocada no pau de arara, espancada até desmaiar e, 

quando pediu um absorvente, pois estava menstruada, teria sido arrastada pelo cabelo, e 

novamente espancada e jogada no chão, como se aquele pedido criasse uma fúria 

especial nos torturadores. 

Áurea também contou como o fato de ser mulher acendia esse ódio específico nos 

                                                 
28 SILVEIRA, Feri Manoel Borges da; GOMES, Saulo; CASTRO, Moacyr. Obra citada, p. 9. 
29 Idem, p. 27. 
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torturadores, e como os mesmos entendiam a mulher militante política como alguém fora 

do seu lugar na sociedade, não cumprindo o seu suposto papel30: 

 

Então, assim, coisa de dia e noite sem ter limite, sem nenhum respeito e, pelo 
contrário, tripudiando em cima da nossa condição de mulher. Muitos abusando, 
muitos agredindo, assim e falava o seguinte para a gente, “Mulher, presta bem 
atenção vocês, viu? Mulher é para transar com o marido, dar cria nos filhos e ser 
dona de casa. O que vocês estão fazendo na política?” e aí é que eles batiam em 
nós mesmo, para valer.  

 

Áurea relatou, ainda, um episódio do dia que Mário Lorenzato foi preso. Mário era 

da FALN e também do MEJ, o grupo que fazia as reuniões no Lar Santana.   

 

Quando o Mário Lorenzato se entregou, tiraram a irmã Maurina da cela para ser 
acareada com ele. Apertaram os dois, querendo que eles confessassem que eram 
amantes. Queriam que a irmã Maurina confessasse que pegou em armas. Depois, 
trouxeram ela e o Mário para aqui, para serem torturados. Acredito que nesse dia 
é que o Fleury veio e trouxe o Mário com ele, de São Paulo. De madrugada, ela 
voltou para a cela, toda machucada, chorando, chorando31. 

 

Fleury, que Áurea cita em seu depoimento, é o delegado Sérgio Paranhos Fleury. 

Referido delegado saiu de São Paulo e se dirigiu a Ribeirão Preto para interrogar os 

envolvidos nesse caso que envolveu a madre. 

Frei Manoel Borges em seu depoimento à Comissão da Verdade “Rubens Paiva” 

contou sobre esse episódio32: 

 

O grande torturador Fleury foi de São Paulo para, a Ribeirão Preto, também para o 
caso desses que foram presos com a Maurina e a primeira coisa que ele fez, acho 
que já foi falado aqui, foi dar um tapa daqueles na orelha e chamar “freira do 
diabo”. Depois veio todo o resto da tortura. E durante a tortura, eu acho que ele foi 
vencido pela Maurina, porque pediu a ela, “Você, freira, olha nos meus olhos” e ela 
não teve medo nenhum e olhava, “Você me conhece?”, “Conheço sim, porque eu li 
uma reportagem na revista e vi que você fez a prisão dos dominicanos, são 7 
dominicanos presos”.  

 

Áurea Moretti relatou para a Comissão Nacional da Verdade: 

 

[...] E foi a noite que a irmã Maurina demorou muito pra chegar. Muito machucada. 
Com a roupa dela não dava pra ver, sabe, mas este machucado é uma coisa muito 
triste, sabe, naquilo que mais dói numa mulher, que é ser violentada. Não é só a 
penetração do pênis na vagina. A violência sexual, ela envolve um monte de coisa. 
Veio de madrugada, chorando, chorando. Estavam a Lázara, a Leila e eu. Nós não 
perguntamos em respeito a ela. Se teve realmente foi aquela noite. [...]33 

                                                 
30 88ª Audiência pública realizada pela Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” em 21/10/2013 
31  SILVEIRA, Feri Manoel Borges da; GOMES, Saulo; CASTRO, Moacyr. Obra citada, p. 66. 
32 88ª Audiência pública realizada pela Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” em 21/10/2013. 
33 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV. 
Disponível em <http://www.cnv.gov.br/images/relatorio_final/Relatorio_Final_CNV_Volume_I_Tomo_I.pdf> 
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 As notícias das torturas sofridas por Madre Maurina e a prisão de diversos padres e 

religiosos levou à excomunhão e dois delegados ligados aos fatos: Renato Ribeiro Soares 

e Miguel Lamano.  

 Reportagem publicada no caderno “Mais”, do jornal ‘Folha de S. Paulo’ de 7 de 

junho de 1998, de autoria do jornalista Luís Eblak34 trata da excomunhão dos delegados: 

 

Foi o arcebispo d. Felício da Cunha quem excomungou os dois, por causa das 
torturas contra presos políticos e as maldades feitas contra madre Maurina. Foi 
com o caso de Ribeirão que comecei a minha luta pela justiça social, afirmou D. 
Paulo Evaristo Arns. 

 
 

Na supracitada audiência pública realizada pela Comissão da Verdade “Rubens 

Paiva” foi lido trecho da carta escrita pela Madre Maurina, em 17/12/1969, e endereçada 

ao Ministro da Justiça, na qual ela faz a denúncia das torturas que sofreu35: 

 
[...] Como religiosa, acostumada a uma vida organizada, em ambiente de respeito, 
muito me custou suportar das 10h até muito tarde da noite, de um lado os 
soldados repetindo termos grosseiros, insultos do mais baixo calão, os quais acho 
serem indignos de serem colocados aqui e de outro, localizava-se a famosa sala 
de interrogatórios, onde continuamente ouviam-se os gritos lancinantes dos 
rapazes torturados e os barulhos de espancamento. Causava-me ainda maior 
pavor o tilintar das chaves que abriam as portas, a fim de conduzir a qualquer 
momento um de nós para novos interrogatórios.  
Foi assim, que depois da meia-noite, fui sobressaltada com chamado para novo 
interrogatório. Fui levada à presença de uma pessoa meio loira, de olhos azuis, 
estatura média [...]. Achei que estivesse meio bêbado. Podia sentir o repugnante 
cheiro de álcool. Tive pavor de ficar em sua presença, mas fui obrigada a 
permanecer com ele ali, fechada naquela sala, pela noite adentro, atormentada 
por suas provocações e entre outras coisas, me dizia: ‘Irmã querida, posso te 
chamar de Irmã, não é? Eu te quero muito. Vem pertinho de mim, pelo amor de 
Deus. Fala tudo. Eu quero te dar uma colher de chá, ou melhor, dar-me uma 
colher de chá. Eu tenho pena de deixar-te nua na presença de todos. É chato para 
mim. Vamos me dá uma colher de chá. Pensa que estou há dias longe da minha 
mulher’.  
Enquanto dizia tudo isso, me abraçava, tentava esfregar suas mãos nas minhas e 
procurava tocar os meus joelhos. Eu senti uma repugnância terrível e não via a 
hora de livrar-me daquele homem [...] o interrogatório continuou com aquela 
mesma pessoa, sempre com atitudes provocantes, carícias dissimuladas, sentou-
se displicentemente sobre a mesa, ordenando que eu me aproximasse dele. Era 
mais de 3h da manhã. Senti-me completamente atordoada, sem condições de 
coordenar as ideias, colocando as mãos com força sobre os meus ombros, aquele 
homem perguntou: ‘Você é socialista?’ 
  

 Ressalte-se que a pessoa “... meio loira, de olhos azuis, estatura média...” citada 

                                                                                                                                                                  
Acesso em 26/01/2015, p. 406.  
34 SILVEIRA, Feri Manoel Borges da; GOMES, Saulo; CASTRO, Moacyr. A Coragem da Inocência de Madre 
Maurina Borges da Silveira, pág. 19. ABAP – Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Disponível em: 
<http://anistiapolitica.org.br/livro_madre_maurina.pdf>. Acesso em 26/01/2015.  
35 88ª Audiência da Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” realizada em 21/10/2013. 
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por Madre Maurina é Dalmo Lúcio Muniz Cirillo36. Presas políticas que conviveram com a 

irmã quando presa, como Áurea Morette, apontam esse homem como o possível 

estuprador. 37 

 

2.2 O exílio do Brasil 

 

 Madre Maurina ainda sofreu com o exílio, foi banida do Brasil em 1970. Incluída na 

lista de presos políticos a serem trocados no sequestro do cônsul japonês Nobuo Okushi, 

foi enviada ao México onde passou a viver longe de seus familiares e amigos, em um 

lugar desconhecido e com as dores das torturas sofridas. 

 Ressalte-se que não era vontade de irmã Maurina deixar o Brasil. Ela chegou a 

escrever uma carta ao então presidente General Emilio Garrastazu Médici dizendo que 

não pertencia a nenhum grupo e que queria permanecer no país.38 

 Em 1979 Madre Maurina retornou ao Brasil para participar de seu julgamento, no 

qual ao final foi inocentada e, em seguida, retornou ao México, pois tinha um trabalho com 

o povo da zona rural39. 

No México sofreu um estranho acidente, caindo para fora de um ônibus, e nunca 

foram esclarecidas detalhadamente as circunstâncias do referido acidente. 

Somente em 1984 voltou definitivamente para o Brasil, devido a problemas de 

saúde. 

 

2.3 Conclusões e incertezas sobre o caso de Madre Maurina 

 

 Há ainda muitos mistérios que envolvem o caso de Madre Maurina. Existem as 

informações de que teria sofrido violência sexual, teria ficado grávida e tido um filho no 

México, o que é difícil confirmar. Há a questão do motivo pelo qual seu nome foi incluído 

na lista de presos políticos a serem trocados pelo cônsul japonês. A dúvida surgida foi 
                                                 
36  “Capitão de inteligência do Exército Dalmo Luiz Cirilo – “major Hermenegildo”, “Lúcio”, “Garcia” atual 
comandante do DOI-CODI (OBAN). Foi subcomandante desse destacamento no período de 1969/1974. 
Hoje é major. A CEV “Rubens Paiva” apurou que o nome verdadeiro é Dalmo Lúcio Cyrilo.” – livro 
“Bagulhão”: A voz dos presos políticos contra os torturadores – o documento de 1975 que foi a primeira 
denúncia pública contra os agentes da ditadura militar. Publicação da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo “Rubens Paiva”, pág. 20. 
37 88ª Audiência da Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” realizada em 21/10/2013, pág. 18. “E 
então, a Irmã Maurina, depois que foi interrogada, fichada, tudo, ela veio e ficou com a gente ali, na sala da 
banda. E a gente não entendia o que era, falava, “Mas, Irmã, o que que é, o que que não é”, e eles tiravam 
ela e torturavam e ela vinha chorando. E aí, ô Matilde, por favor, repete o nome do monstro lá, que estuprou 
ela. Ela foi estuprada.” 
38 Livro “Sombras da Repressão. O outono de Maurina Borges”, Leone, Matilde. Editora Vozes, Petrópolis, 
1998, pág. 115. 
39 Idem pág.. 118. 
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pelo fato de que a Madre declarou que não queria sair do Brasil. São questões que ainda 

não puderam ser esclarecidas. 

É certo que a questão de revelação de efetiva violência sexual é algo muito difícil 

para as mulheres em geral e isso se agrava quando se trata de uma religiosa, uma freira. 

 Diversas mulheres foram violentadas nos porões da ditadura e não conseguiram 

falar sobre isso, ou apenas conseguiram depois de muito tempo.  

 O que há de certo é que Madre Maurina sofreu muito na prisão, foram torturas, 

humilhações, assédio, sevícias a que foi exposta, fruto da selvageria da ditadura militar.  

Por certo a ditadura sabia que Madre Maurina não era ligada a qualquer grupo e 

que não tinha qualquer informação que pudesse contribuir para que alcançassem seus 

objetivos, mas a política do terror atingiu a todos, a violência do Estado estava tão 

arraigada e difundida que atingia inclusive aquelas pessoas que, como Madre Maurina, 

apenas efetivavam um trabalho de solidariedade e ajuda aos mais pobres. 

 

 

3. Mulheres, Prisão e Crianças 

 

Houve mulheres que tiveram suas crianças na clandestinidade, nas prisões. Viram 

suas crianças expostas às sessões de tortura, ameaçadas ou mesmo torturadas. 

Sofreram abortos dolorosos, devido aos espancamentos e chutes dos torturadores. Foram 

impedidas de amamentar seus bebês nos cárceres, menstruaram de forma excessiva ou 

escassa conforme as sessões de torturas. O Projeto Brasil: Nunca Mais trouxe denúncias 

de mulheres que tiveram suas crianças torturadas. Maria José de Souza Barros, de 

Japuara, contou, em 1973, ao depor como testemunha na Justiça Militar do Ceará40: 

 

[...] e ainda levaram seu filho para o mato, judiaram com o mesmo, com a 
finalidade de dar conta de seu marido; que o menino se chama Francisco de 
Souza Barros e tem a idade de nove anos; que a polícia levou o menino às cinco 
horas da tarde e somente voltou com ele às duas da madrugada mais ou menos; 
[...]  

    

César Teles e Amelinha denunciaram na Auditoria da Justiça Militar, em 04 de julho 

de 1973: 

[...] Na tarde desse dia, por volta das 7 horas, foram trazidos sequestrados, 
também para a OBAN (DOI-Codi/SP), meus dois filhos, Janaína de Almeida Teles, 
de 5 anos, e Edson Luiz de Almeida teles, de 4 anos, quando fomos mostrados a 
eles com as vestes rasgadas, sujos, pálidos, cobertos de hematomas. [...] 
Sofremos ameaças por algumas horas de que nossos filhos seriam molestados. 

                                                 
40 Brasil Nunca Mais. 3ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1985, p.43. 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



[...] 41 
 

Rosalina Santa Cruz Leite relatou que foi presa em sua casa com o filho de cinco 

meses. Ela foi obrigada a ficar separada dele, o que o impediu de ser amamentado.42  

 
Eu e Geraldo fomos, então, novamente submetidos a torturas como “cadeira do 
dragão”, “palmatórias” e “pau de arara”. Entretanto a pior tortura nessa segunda 
prisão foi o fato de ter um bebê de cinco meses, meu filho André de Santa Cruz 
Leite, que ficou por três dias em poder dos policiais, trancado no nosso 
apartamento. A equipe de busca do DOI- Codi montou na nossa casa aparelhos de 
escuta e ali ficaram nesses três dias para prender quem chegasse ao 
apartamento. Sem poder mamar e acostumado a ter a mãe por perto, André, 
segundo a “menina” que cuidava dele, chorava muito e os policiais, irritados, o 
ameaçavam. {...} Para amedrontar e ameaçar Marcelo (o irmão da Rosa que 
chegou ao apartamento), os policiais torturadores pegaram o André  e ameaçaram 
jogá-lo pela janela. [...] 43.   

 

Maria Cristina Capistrano relata sobre sua prisão e como ficou a situação do seu 

filho Jonas, com 4 anos de idade: 

 

Meu primeiro filho, Jonas, nasceu em 1968. Ele estava junto a mim quando fui 
presa em 1972, em um apartamento do conjunto habitacional do Quitungo, no Rio 
de Janeiro. 
Saí arrasada de lá e o meu filho ficou em companhia daqueles homens, sem que 
eu soubesse o que fariam com ele. Felizmente, apesar do medo que a policia 
política causava na maioria da população, meus vizinhos tomaram conhecimento 
da situação no momento em que fui presa, e pude contar com a solidariedade 
deles, que providenciaram leite, pão, biscoitos, almoço e ceia para o Jonas, nos 
dias em que ficou nas mãos dos agentes da repressão. Depois Jonas foi levado 
para a casa dos pais do meu companheiro e depois para a casa da minha mãe. 
Todos esses acontecimentos me foram relatados posteriormente, pois quando saí, 
apenas levei a angústia de estar deixando meu filho com desconhecidos, sem 
qualquer segurança sobre a forma como ele seria tratado44. 

 

Carmen Sumi Nakasau de Souza, quando bebê, foi sequestrada pela repressão 

política. Ela mesma conta:   

 

Quando eu tinha um ano e uma semana, em setembro de 1973, fui presa com a 
minha mãe e meu pai na Estação da Luz em São Paulo. Era meia-noite e nós 
íamos tomar o trem para o Rio de Janeiro, porque a intenção era sair do Brasil. 
Eles viviam em situação muito complicada por conta da militância política. Naquele 
momento, nós fomos presos. 
Meus pais ficaram no DOI-Codi por noventa dias sendo torturados. E por um 
período eu fui usada para obter informações. Fui mais um instrumento de tortura 
nas mãos dos militares. [...] 45.  
 

                                                 
41 Idem, p.45. 
42 Depoimento prestado por Rosalina Santa Cruz Leite na 49ª audiência pública realizada pela Comissão da 
Verdade “Rubens Paiva” em 07/06/2013 
43 Infância Roubada, Crianças Atingidas pela Ditadura Militar no Brasil. Assembleia Legislativa, Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”. São Paulo: ALESP, 2014, p. 223. 
44 Infância Roubada, p.247. 
45 Idem, p. 279.  
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4. Mães no exílio 

 

A relação com os filhos e filhas também foi destacado nas audiências públicas 

pelas mulheres militantes que experienciaram o exílio.  

Maria Celeste Marcondes que militou principalmente com a segurança de 

integrantes de varias organizações ficou distante um ano de sua filha devido à 

perseguição e o exílio sofrido. 

Ieda Reis era militante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e tinha a 

função de criar estrutura de apoio para as pessoas que estavam sendo perseguidas, 

disponibilizando carros, “aparelhos” e documentação. Foi presa no Rio de Janeiro em abril 

de 1970 e banida do país junto com outros 39 prisioneiros em troca do embaixador 

alemão, sequestrado pelos militantes da sua organização. Sem dinheiro para embarcar 

seu filho junto consigo, Ieda passou 10 anos sem vê-lo. Sobre o vínculo estabelecido mais 

tarde com ele e as condições no exílio, Ieda conta que: 

 

Então, isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, marcou a vida dele até 
hoje com sequelas, que é difícil você passar uma borracha em cima disso. [...] O 
meu filho? Ele cresceu em um clima de medo [...]. Da insegurança e da 
desconfiança. Quando eu voltei, ele já era um adolescente. Tivemos que construir 
uma relação que existia somente no meu coração e nas lembrancinhas que a 
minha família colocava na cabeça dele, porque nós éramos estranhos [...]. E eu 
estou nessa luta de construir essa relação porque felizmente vai dentro dos limites 
da normalidade, com todos os limites que as pessoas têm, mas deixou o meu filho 
extremamente recalcado a ponto de não querer saber de participação política [...] 
E uma das coisas que eu acho importante dizer é que a mulher sozinha no exílio 
tem uma condição diferenciada, porque infelizmente o machismo predominante no 
exílio fez com que muitas de nós não tivéssemos espaço, não tivéssemos o devido 
respeito na esfera política por ser mulher sozinha.  Foi realmente um fator de 
limitação e de um engajamento político maior fora do Brasil46. 

 

Em um depoimento que tem o título: “O bebê que a ditadura separou da mãe”, José 

Paulo De Luca Ramos, filho de Derlei Catarina De Luca e Nilo César Sobral Ramos, relata 

que: 

Nasci em 1972, em Londrina (PR). Na época, meu pai e minha mãe passavam por 
lá fugindo da polícia. Quando eu tinha um ano de idade, minha mãe já havia sido 
presa e torturada, e precisou fugir para não ser morta. Acabou indo para Cuba. Ela 
foi na frente e eu um ano depois. Cheguei à Ilha com 2 anos de idade, em 1974, 
onde morei por 5 anos. Minha mãe morou lá 6 anos. Tenho lembranças da gente 
voltando em 1979, na época da Anistia47. 

 

São muitos casos de crianças que viveram sob o terror da repressão política devido 
                                                 
46 Depoimento feito por Ieda Reis em audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo “Rubens Paiva” no dia 14/06/2013. 
47 Infância Roubada, p. 229. 
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à militância dos pais. Ernesto José Carvalho ou Ernesto Guevara José de Carvalho, filho 

de Devanir José de Carvalho (1943 – 1971) e Pedrina José de Carvalho, foi uma dessas 

crianças: 

 

[...] Neste dia (em que seu pai foi assassinado), minha mãe foi presa... 
Eu (3 anos de idade) e meu irmão (7 anos de idade) assistimos a tudo e fomos 
levados para a OBAN (ou DOI-Codi/SP). Chegando lá, tem um detalhe dolorido, 
mas importante de se falar, porque dá um pouco a dimensão não só da violência 
física, mas também moral. Alguns policiais estavam usando os objetos pessoais 
do meu pai, como uma jaqueta e um relógio. [...] 
[...] A minha memória fica muito clara a partir da nossa chegada no Chile. No 
Brasil, quando eu tinha 3 anos, por exemplo, não me lembro de nada da figura do 
meu pai, não me lembro de nenhum momento com ele. Até para reconstituir a 
imagem dele eu levei muito tempo, porque nem fotos a gente tinha. [...] 
  

 

5. Mulheres guerrilheiras torturadas  

 

As guerrilheiras desafiaram o estereótipo de mulher concebido pelas Forças 

Armadas, que subjugavam sua importância para a luta atribuindo-lhes o papel de amante 

dos guerrilheiros. 

O caso de Solange Lourenço Gomes (197 -1982), militante do então MR-8, 

demonstra como esta imagem foi explorada para difamar sua dignidade de mulher e 

militante. 

Solange fazia parte do movimento estudantil do curso de Psicologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) quando passou a atuar na 

clandestinidade junto ao MR-8. Gilberto Lourenço Gomes, irmão de Solange, em 

audiência pública realizada pela Comissão da Verdade de São Paulo “Rubens Paiva”, 

contou que devido ao grande trauma sofrido após a prisão do namorado e do suicídio da 

irmã mais velha, além do isolamento da clandestinidade e a recorrente preocupação com 

a segurança, Solange se entregou a policia política. Ficou incomunicável por três meses, 

sofrendo torturas psicológicas (inclusive com a simulação de enforcamento) e passou a 

acreditar que seus companheiros de organização não eram mais eles mesmos, tinham 

sido todos presos e mortos, sendo substituídos por sósias a serviço da repressão. Os 

militares se utilizaram da frágil condição psíquica e emocional de Solange, fazendo-a 

assinar uma carta de arrependimento amplamente veiculada pelos meios de 

comunicação. Adotando a postura de cumplicidade com o regime militar que pautou boa 

parte da imprensa naquele período, um grande diário carioca de circulação nacional, em 

28/07/1971, estampou com estardalhaço a manchete: “Sexo é arma para atrair jovens à 
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subversão” 48.  

Mesmo após ter sido julgada como inimputável em 1972, Solange foi mantida em 

cárcere por mais um ano. Segundo seu irmão: “Solange sentia culpa por ter entregado 

pessoas que foram presas e torturadas. Sentia culpa por ter participado de assaltos à mão 

armada”49. Ainda que tivesse retomado as atividades normais, as crises retornavam e, em 

agosto de 1982, Solange suicidou-se. 

Rosalina Santa Cruz Leite, ao depor na Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, 

sobre a imprensa feminista na ditadura, conta que Diva Burnier, feminista dos anos de 

1970 e presa política na época da ditadura, integrante do jornal feminista Brasil Mulher, 

denunciou a violência sexual sofrida no DOI-Codi/SP, o que foi motivo de matéria 

publicada, em 1978,  numa edição especial, com o caso da Diva e de outras. Este 

episódio relatado por Rosa está contido também no capítulo da “Imprensa de 

Resistência”, do relatório da CV “Rubens Paiva”. 

 

Diva contou duas histórias importantes, uma delas está no jornal. Ela contou que 
quando estava na cela, entrou um torturador e começou a bater no rosto dela e 
disse: "Eu estou batendo em você porque você é sobrinha do Burnier!". E ela não 
entendeu porque aquele cara ali dentro tinha uma diferença com o tio dela. E 
depois, a maior acusação contra a Diva era que ela era amante de um militante da 
direção da ALN. Ela não tinha uma participação muito de frente [na organização], 
"amante" era o termo usado pela repressão. E a Diva procurou a mãe e disse: 
"Olhe, essa acusação tem uma coisa de base que é um engano, eu sou virgem!". 
E a mãe da Diva e seu advogado pediram que a Diva se submetesse a um exame 
de virgindade para que ela pudesse sair da cadeia, onde ela já estava há oito 
meses. E a Diva contou: "A primeira vez que eu fiquei nua diante de um homem foi 
diante de um torturador, e a primeira vez que eu me submeti a um exame 
ginecológico mais profundo foi para mostrar a minha virgindade para poder ser 
solta e ser libertada da cadeia". 
 

Vera Sílvia Magalhães (1948-2007) era uma jovem universitária quando decidiu 

aderir à guerrilha urbana. Foi a primeira mulher do Movimento Revolucionário 8 de 

Outubro (MR-8) a participar de ações armadas. Destacou-se por seu desempenho no 

sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, em 4 de setembro de 

1969, no Rio de Janeiro. Vera, a única mulher da ação, relembra que este foi o principal 

motivo pelo qual a organização lhe deu esta tarefa: 

 

O fato de ser mulher me tornava menos suspeita, tendo em conta os preconceitos 
que existem na sociedade a respeito da mulher, a quem dificilmente se associa 
com uma ação revolucionária armada50.  

                                                 
48 Direito à verdade e à memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília: 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007, p.435. 
49 Depoimento feito por Gilberto Lourenço Gomes em audiência pública realizada pela Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” no dia 07/06/2013.  
50 CASO, Antônio. Los subversivos. Havana: Casa de las Américas, 1973, p. 240. 
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Interpretação semelhante sobre a condição feminina na luta armada é oferecida por 

Suzana Lisboa, à época guerrilheira da ALN: 

 

Uma situação vantajosa do ponto de vista do desempenho da organização e de 
sua integração na luta armada. […] numa sociedade machista em que a mulher 
não era reconhecida e considerada, o próprio regime militar não a via, de imediato, 
como uma possível adversária na guerra. De inicio, os militares estavam 
preparados para combater guerrilheiros barbudos e armados, mas não mulheres, 
jovens, que pudessem sair facilmente de uma ação militar e se confundir na 
multidão com outras milhares de brasileiras que frequentavam as ruas e 
logradouros públicos […]. A mulher tinha mais facilidade de obter documentos 
falsos. Não precisava de atestado de reservista. E, com isso, tornava-se mais fácil 
conseguir um emprego e manter uma “fachada legal”. Eu mesma usava uma 
minissaia e os homens da repressão olhavam muito mais as minhas coxas do que 
pra minha barriga, onde as armas estavam escondidas51. 

 

No Araguaia, Dinalva (1945-1974) foi umas das ultimas guerrilheiras a ser 

capturada, morta e desaparecida pelas Forças Armadas após quatro meses de 

perseguição. A guerrilheira baiana participava do movimento estudantil e trabalhava como 

geóloga no Ministério das Minas e Energia. Em 1970, uniu-se às forças guerrilheiras do 

Araguaia junto com seu esposo Antônio Carlos Monteiro Teixeira, desaparecido em 

setembro de 1972. Dinalva era temida pelos militares por ser eximia atiradora e ter 

escapado a vários cercos armados na região. Atuou como professora, parteira e foi a 

única mulher da guerrilha a ocupar o cargo de vice-comandante de destacamento. 

Segundo depoimento do coronel da Aeronáutica Pedro Cabral à Comissão de 

Representação Externa da Câmara Federal, uma guerrilheira grávida teria sido morta. Há 

também comentários de moradores da região que fazem referência à gravidez em estado 

adiantado de Dinalva. Até os dias de hoje, nenhuma investigação oficial quanto a esta 

denúncia52.  

A violência e intimidação contra as presas políticas eram executadas desde a 

chegada aos centros clandestinos de detenção, quando eram deixadas nuas para serem 

revistadas e torturadas. 

Ana Mércia era estudante de pedagogia da USP e pertencia ao Partido Operário 

Comunista (POC) quando foi presa dia 30 de julho de 1971 pela equipe do Doi-Codi/SP, 

panfletando em uma fábrica em Osasco (SP). Em audiência pública, Ana Mércia relatou 

os tormentos aplicados a ela, cuja intensidade foi regulada a partir de sua suposta 

magreza: 

                                                 
51 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo; Brasiliense, 1993, 
p.73. 
52 Informações constam no Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985) p. 582. 
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Ele [o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do Doi-Codi] dizendo: 
“pode fazer com ela o que quiser, apesar de ser magra”. Teve uma discussão que 
foi surreal de que magras aguentavam. Tinham uma ideia de que magreza 
pudesse ser resistência. Bom, sentir esse branco, as coisas todas, é terrível. É 
como se eles tivessem pedacinhos de mim dentro deles, e eu naquelas 
intermináveis seções vinha a sensação horrível de que eu não tinha poder 
nenhum para parar aquele circo surrealista e cafajeste. Eles me botavam em pé 
em uma cadeira, encapuzada, com os braços abertos, segurando duas folhas de 
papel em branco. Os meus braços se cansavam, caía e eles me davam choques 
quando caía. Eu estava encapuzada então, mas eu ouvia muitas risadas, vozes, 
então eles deviam ser vários. Eles tiravam minha a roupa, eu ficava nua. Eles 
faziam comentários dos corpos, tem uma coisa muito perversa nisso em se 
tratando de mulher, a gente tem toda uma coisa de ideário de feminilidade, e de 
pudor, e que é alguma coisa muito complicada para a gente lidar. O sentimento de 
impotência era muito dolorido. E ficava me fazendo a pergunta: o que eu precisava 
fazer para que aquele circo pudesse parar?53 

 

Leane também era militante do POC quando foi levada ao Doi-Codi/SP em julho de 

1971. Passou por várias sessões de tortura, sendo a primeira delas comandadas pelo 

coronel Ustra ou como era chamado, Doutor Tibiriçá: “E eu fui imediatamente para o pau 

de arara. [...] E eu pendurada no pau de arara recebendo choques ao mesmo tempo, ele 

[Ustra] se comprazia. Eu nunca ouvi ninguém falar disso, mas é curioso porque para mim, 

ele usou um instrumento muito especial. Ele tinha um chicotezinho de fios de luz 

desencapados.” Entre uma sessão e outra, Leane afirmou que tinha um encontro com um 

companheiro, fazendo os militares a escoltarem até o local indicado. Ao chegar, tentou 

fugir correndo. Logo foi recapturada e conseguiu convencer os oficiais de que já não mais 

atuava no POC, evitando por algum tempo a aplicação de novos tormentos. Com a queda 

de outros companheiros, sua verdadeira história foi revelada e Leane se viu alvo, mais 

uma vez, do arbítrio dos agentes estatais:  

 

[O delegado Dirceu Gravina ou Jesus Cristo, como era conhecido] me tirou a 
roupa, me jogou na cadeira do dragão, jogava muita água e muito sal e se divertia 
me dando choques e vendo meu corpo inteiro sacudir. Amarrava os pés, as mãos 
na cadeira do dragão - é uma cadeira de metal em que quando se jogava água 
com sal, potencializava a força elétrica do choque. Ele não me perguntava mais 
nada. Não tinha mais nada a me perguntar, eu acredito, mas ele se comprazia 
muito [...], então, ele dizia que era impossível que eu com um metro e meio, 
corresse 200 metros e enganasse a polícia toda por 15 dias, guardando o POC54. 
 

Rosalina Santa Cruz Leite relatou as diversas formas de tortura as quais foi 

submetida, quando de seu relato na 49ª audiência pública realizada em 07/06/2013. 

Rosalina era militante da VAR–Palmares no Rio de Janeiro (RJ) e começou sua atuação 

                                                 
53 Depoimento feito por Ana Mércia da Silva Roberts em audiência pública realizada pela Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” no dia 05/06/2013. 
54 Depoimento feito por Leane Ferreira de Almeida em audiência pública realizada pela Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” no dia 05/06/2013. 
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política na Juventude Estudantil Católica em Recife (PE), sua cidade de origem55. É, 

ainda, irmã de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, militante da Ação Popular 

Marxista Leninista (APML) que é desaparecido desde 23 de fevereiro de 1974 e cujo caso 

foi amplamente denunciado pelos familiares, inclusive ainda em 1974 foi denunciado à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos.56 

Ela ficou presa entre 1971 e 1972 no Rio de Janeiro, na Vila Militar e 

posteriormente no Presídio Talavera Bruce em Bangu, tendo respondido a Inquérito Militar 

(IPM) nessa mesma cidade, no qual foi condenada pela Lei de Segurança Nacional a 

pena de um ano de prisão. No DOI-CODI do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Mesquita, 

um dos maiores centros de tortura da época, passou pela “geladeira”, que era uma cela 

individual preta, totalmente escura, onde não era possível nem sentar nem deitar, 

somente ficar em pé. Também não era possível ter noção de tempo, de dia e de noite, e 

colocavam-se ruídos finos e vozes de pessoas sendo torturadas, além de ser gelada e a 

pessoa ficar nua na mesma, às vezes durante dias, sem comida e água.57 

Ela relatou que, com as mulheres, os torturadores faziam torturas com animais 

como baratas, por exemplo. 

Rosalina também é testemunha de como médicos contribuíam com as torturas. Em 

seu caso um médico identificado como “Dr. Lobo” a examinou depois do momento que 

havia passado pela “geladeira” e informou aos agentes do DOI-CODI que é “pura manha, 

pode continuar”.58, atestando a possibilidade da continuação das torturas. 

Em 1973 mudou-se para São Paulo (SP) e foi ali presa pela segunda vez, em 1974, 

por agentes da Oban (Operação Bandeirante) ou DOI-Codi/SP, juntamente com seu 

companheiro, Geraldo Leite. Este também já havia sido preso no Rio de Janeiro junto à 

Rosalina. 

Mais uma vez, Rosalina foi submetida aos diversos os tipos de tortura. Nua sofreu 

choques na vagina, nas pernas, espancamentos etc. Ela teve um aborto forçado pelas 

constantes torturas no DOI-Codi/SP. 

Maria Amélia de Almeida Teles, conhecida como Amelinha, relatou à Comissão da 

Verdade “Rubens Paiva” as violências que sofreu quando foi presa na OBAN em São 

Paulo. Militante comunista desde 1960, Amelinha era da imprensa clandestina do PCdoB 
59 e deu um testemunho sobre a violência sofrida no DOI/Codi/SP, em 1972 e 1973:  

                                                 
55 Infância Roubada, Crianças atingidas pela Ditadura Militar no Brasil. Assembleia Legislativa, Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo. – São Paulo, ALESP, 2014, p. 226. 
56 Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985), pág. 542 
57 Idem. 
58 Idem. 
59 Infância Roubada, Crianças atingidas pela Ditadura Militar no Brasil/ Assembleia Legislativa, Comissão da 
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[...] sofri uma violência, ou várias violências sexuais. Toda  tortura era feita em nós, 
nuas, as mulheres nuas, os homens também ficavam nus, com vários homens 
dentro da sala, levando choques pelo corpo todo, inclusive na vagina, no ânus, 
nos mamilos, na boca, nos ouvidos. E meus filhos me viram dessa forma. Eu, 
urinada, com fezes, com vômito, enfim, o meu filho chegou para mim e disse, mãe, 
por que é que você ficou azul e o pai ficou verde? Porque o pai estava saindo do 
estado de coma e eu estava azul, aí que eu me dei conta, de tantos hematomas 
no meu corpo. 
Em uma dessas sessões um torturador da Operação Bandeirante (DOI-Codi/SP), 
que tinha o nome de Mangabeira ou Gaeta60, e eu amarrada na cadeira do dragão, 
ele se masturbando e jogando a porra em cima do meu corpo. Eu não gosto de 
falar disso, mas eu vejo a importância desse momento de tratar a verdade e 
gênero pensando nessas desigualdades entre homens e mulheres em que esses 
agentes do Estado, os repressores, usaram dessa desigualdade para nos torturar 
mais, de uma certa forma de usar essa condição nossa, nós fomos torturadas com 
violência sexual, usaram a maternidade contra nós, minha irmã acabou tendo o 
parto, tendo o filho na prisão. Eu não sei até hoje se os meus filhos foram levados 
para o Cesar ver, mas levaram para a mãe ver os filhos, e nós sabemos quanto à 
maternidade, o ônus da maternidade que nós carregamos.  

 

 

6. Presas Políticas fazem trabalho doméstico no DOI-Codi? 

 

O conceito de divisão sexual do trabalho que atribui ao feminino às tarefas 

domésticas e de cuidado, também foi replicado dentro dos órgãos de repressão. Segundo 

Ieda Seixas, houve mulheres que foram obrigadas a trabalhar na cozinha do Doi-Codi/SP:  

 

Então nós fomos para a cozinha. Eu faço questão de registrar isso, porque eu sei 
que para muita gente da esquerda pode constar que nós estávamos colaborando, 
mas nós não estávamos colaborando. Foi uma atitude política porque ou a gente 
fazia assim ou a minha mãe, a Maria Helena, a Pedrina iam apanhar e iam acabar 
tendo que ir [para cozinha de qualquer forma]. E nós aproveitamos essa situação 
para que? Para começar a mandar comida, porque vocês devem saber muito bem, 
se vocês não sabem, é o seguinte: a hierarquia da comida eram os oficiais, 
delegados, toda a rapinagem, os cachorros, as mulheres e depois vocês 
[homens]. E nós começamos a esconder comida. A comida chegava à gente 
escondia ovo, carne, que todo mundo estranhou quando começou a comer carne. 
Foi uma atitude política61.  

 

 

7. Dos Abortos forçados 

 

O aborto forçado ocorreu nas dependências do DOI-Codi/SP como uma das 

práticas de tortura sobre as mulheres.  

                                                                                                                                                                  
Verdade do Estado de São Paulo. – São Paulo, ALESP, 2014, p. 268. 
60 O nome do “Mangabeira” ou “Gaeta” era Lourival Gaeta (1927 – 1970) foi um dos torturadores do DOI-
Codi/SP. 
61 Depoimento feito por Ieda Seixas em audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado 
de São Paulo “Rubens Paiva” dia 14/03/2013. 
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Rosalina Santa Cruz Leite, na sua segunda prisão, sofreu um aborto forçado no 

DOI de São Paulo.  

Outro caso: Nádia Lucia do Nascimento, militante do MR-8, grávida de cinco 

meses, quando foi levada presa para o DOI-Codi/SP, em 04 de abril de 1974, sofreu o 

abortamento forçado. Ela prestou seu depoimento à Comissão Estadual da Verdade 

“Rubens Paiva”, no dia 14/05/2013 e relatou que no DOI sofreu todo tipo de tortura e num 

determinado momento, o Delegado de Polícia, Aparecido Laertes Calandra, que usava o 

codinome de Capitão Ubirajara, arrancou mais uma vez sua roupa, a amarrou com fios 

descascados nas pernas e braços na “cadeira de dragão” e passou a lhe dar choques 

elétricos por todo o corpo o que provocou o abortamento. Mesmo ela tendo hemorragia, 

não foi levada para um atendimento médico. Ela foi submetida ao aborto forçado, sendo o 

responsável o delegado de polícia, Aparecido Laertes Calandra..   

Nádia relata na audiência a situação dramática que viveu62:  

 

Eu estava grávida de cinco meses quando eu fui presa e não foi fácil. Não foi fácil 
porque a gente sabia [...] o que a gente escorregasse outras pessoas viveriam 
aquilo tudo, aquele inferno que a gente estava vivendo. Então, foi muito brutal, eu 
fui muito torturada, meu companheiro e outros que estavam lá também. 

 

Nádia narrou, ainda, como foi sua prisão63: 

 

É que, no dia minha prisão, eu estava com uma companheira, a gente estava 
trabalhando, e o meu companheiro já tinha sido preso, e a gente tinha aquele 
tempo para que a gente tivesse como sair correndo, depois daquele horário, se 
não chegasse. E não deu tempo. Então, eu fui levada para a Oban junto com uma 
companheira e, imediatamente, quer dizer, o Zé Roberto já estava sendo torturado 
e me levaram para vê-lo e começaram as minhas torturas. Colocaram-me 
completamente despida, com choques elétricos na cadeira do dragão. E 
intimidações de estupro, de sevícia e essas coisas que a gente já está cansada de 
saber, mas que têm de ser repetidas a toda hora. 

 

 A ausência de atendimento médico era uma agravante à terrível situação em que 

se encontravam as mulheres vítimas das torturas e dos abortos forçados. Nádia como 

outras, apesar de ter sofrido o aborto em decorrência das torturas e tido graves 

complicações de saúde, não teve qualquer atendimento médico64: 

 

[...] eu estava grávida de cinco meses e perdi meu filho lá dentro, no DOI-Codi e 
foi muito complicado, porque não tive uma assistência, continuei sendo torturada, 
colocada na cadeira do dragão, levando choques e, realmente, a única coisa de 
tratamento era isso. E, no final, como eu fiquei muito mal, muito mal, alguns 

                                                 
62 Idem. 
63 Idem. 
64 41ª audiência da CEV “Rubens Paiva”, de 14/05/2013. 
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daqueles queriam me levar para o Hospital das Clínicas e o Ubirajara65 não 
deixou. 

 

A 38ª Audiência Pública, parte do seminário “Verdade e Infância Roubada”, 

realizada em 08/05/2013, iniciou os trabalhos citando o caso de violência sofrido pela 

estudante Regina Maria Toscano Farah. 

Seu caso consta no relatório “Brasil Nunca Mais”, e seu depoimento prestado à 

auditoria militar é datado de 1970. 

Ela contou que “molharam seu corpo aplicando consequentemente choques 

elétricos em todo o seu corpo, inclusive na vagina; a declarante se achava operada de 

fissura anal, os choques elétricos provocaram hemorragia; que se achava grávida, 

semelhantes sevícias, provocaram o aborto” 66.  

Foi citado o caso de Isabel Fávero, ex-militante da VAR-Palmares, presa em 

05/05/1970. Seu marido, o professor Luiz Favaro também se encontrava preso em Foz do 

Iguaçu (PR). Ele, com 26 anos, em seu depoimento na auditoria militar de Curitiba, em 

1970, relatou que  

 

[...] ouvia os gritos de sua esposa e ao pedir aos policiais que não a maltratassem 
uma vez que a mesma se encontrava grávida, obteve como resposta uma risada, 
e ainda que nesse mesmo dia, teve notícia o interrogando, que sua esposa sofrera 
uma hemorragia constando-se posteriormente que a mesma sofrera um aborto67. 

 

Isabel relatou com detalhes o abortamento que sofreu68:  

 
Eu ficava horas numa sala, entre perguntas e torturas físicas. Dia e noite. Eu 
estava grávida de dois meses, e eles estavam sabendo. No quinto dia, depois de 
muito choque, pau de arara, ameaça de estupro e insultos, eu abortei. Depois 
disso me colocaram num quarto fechado, fiquei incomunicável. 
 

Na 110º audiência69 realizada em 02/12/2013, quando foi tratado do caso de Paulo 

Guerra Tavares, um ex-militar militante da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), 

desaparecido em 29/05/1972, sua filha Gisele Del Pino Guerra Tavares prestou 

depoimento e revelou que sua mãe, Sueli Madeira Tavares, esposa de Paulo, foi presa 

                                                 
65  “Capitão Ubirajara” é o codinome de Aparecido Laertes Calandra, conforme apurado pela CEV “Rubens 
Paiva”. Calandra era capitão do exército e chefe da equipe B de interrogatório do DOI-CODI (OBAN) desde 
1972. Atualmente é delegado da polícia civil do Estado de São Paulo (“Bagulhão: A voz dos presos políticos 
contra os torturadores”, publicação da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”). 
66 38ª audiência da CEV "Rubens Paiva" no seminário “Verdade e Infância Roubada”, de 08 de maio de 
2013, na qual foi citado referido trecho do livro “Brasil Nunca Mais”, 10ª edição, Petrópolis: Editora Vozes, 
1985, p. 50 
67 Idem. 
68  Brasil Nunca Mais. Petrópolis: Editora Vozes, 1985, p. 43. 
69 110ª audiência da CEV “Rubens Paiva” de 02/12/2013. 
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em um quartel no Rio de Janeiro quando estava grávida de 6 (seis) meses, vindo a sofrer 

um aborto em decorrência das torturas. 

 

8. Choques nos seios e vaginas 

 

Elza Lobo foi ouvida na 22ª Audiência Pública realizada pela Comissão, no dia 

14/03/2013. Era militante da Ação Popular (AP). Foi presa em 10/11/1969 em São Paulo e 

levada para OBAN (Operação Bandeirante) ou DOI-Codi/SP.  Foi submetida a todo tipo de 

torturas, como cadeira do dragão, choques nos dedos das mãos, na vagina e nos seios: 

 

[...] Então teve tortura da cadeira do dragão, teve os choquinhos em todos os 
dedos na mão, teve na vagina, teve no seio, enfim, tudo o que vocês possam estar 
imaginando foi executado. E depois de todas essas situações você fica jogado, 
naquela época era um cômodo em que você ficava no chão porque não tinha 
nada, não tinha colchonete, não tinha nada. Era no chão, com a porta trancada e 
se você queria ou tinha necessidade de toalete você tinha que bater na porta e o 
que cuidava, se ele queria abria, se ele não queria não abria, você que se virasse. 
Era uma forma agressiva. 

 

No livro “Direito à Memória e à verdade: Luta Substantivo Feminino70”, Elza também 

dá seu depoimento: 

 

[...] Fizeram de tudo comigo: cadeira do dragão, pau de arara, telefone, palmatória, 
choque elétrico na vagina, nos seios, nos braços, nas orelhas. No pau de arara, a 
gente ficava pendurado pelas pernas, feito um peru no pau, num forno. Na cadeira 
do dragão, jogavam água fria e depois davam choque. Havia também um tipo de 
corredor em que andávamos vestindo um capuz. Não sabíamos onde estávamos, 
e as paredes eram todas úmidas. A sensação era de que a gente estava dentro de 
um túnel, indo cada vez mais fundo, mas não sabia onde ia parar. A gente não 
sabia se era dia ou noite. Enquanto isso, eles gritavam para contar logo, ‘se não, 
não vai sair daqui’. Ao mesmo tempo, ouviam-se os gemidos das pessoas, que 
não sabíamos de onde vinham. Nessas horas, o lado moral pesa mais que o 
físico. Por conta das torturas nas orelhas, fiquei com problemas no ouvido. Aí, me 
levaram para o Hospital Militar, mas lá eu não sabia se ia ser atendida direito ou 
não. Para me torturar, disseram: ‘Ela vai ser operada’, sendo que eu não tinha do 
que ser operada. Era uma forma de me agredir. Havia também as ameaças de 
morte, xingamentos, como ‘sua puta, por que esta metida nisso?’. O fato de 
estarmos sempre com a mesma roupa também era uma violência. Não tínhamos 
condições de trocar, então a gente ficava se sentindo mal, suja, o que é feito de 
propósito para ver se a gente entregava alguma coisa para poder ir embora. Como 
sequela, a gente passa anos sentindo aquela mesma sensação vivenciada. 
Quando fazia frio, eu sentia a sensação dos fios nos dedos ou a picada do choque 
no seio, na vagina...  

 

 

  

                                                 
70 MERLINO, Tatiana; OJEDA. Igor.  Memória e Verdade: Luta Substantivo Feminino - mulheres torturadas, 
desaparecidas e mortas na resistência à ditadura. São Paulo: Editora Caros Amigos, 2010, p. 133. 
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9. Inês Etienne Romeu: um caso emblemático 

 

Um dos casos mais emblemáticos é o da Inês Etienne Romeu que foi relatado, em 

diversas oportunidades, na série de audiências realizadas no mês de março de 2013, sob 

o tema: “Verdade e Gênero”.  

Na 26ª audiência, em 25/03/2013, com o auditório lotado pelo público, foi realizada 

uma homenagem à Inês. Sua importância para a luta por verdade e justiça é muito 

grande. Inês é a única testemunha pública da existência e das violações cometidas na 

Casa da Morte em Petrópolis/RJ,71 (um dos centros clandestinos de tortura e 

desaparecimento de militantes) e, com muita coragem, fez as denúncias das atrocidades 

lá cometidas. No ano de 1971 à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), encaminhou as 

denúncias que se tornaram públicas em 1979, quando terminou de cumprir a pena ao 

qual foi condenada. 

Inês nasceu em 1942 em Pouso Alegre, Sul de Minas Gerias. Ainda jovem, mudou-

se para Belo Horizonte onde estudou História e trabalhou como bancária. Foi militante da 

POLOP e da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Em 05/05/1971 foi presa em São 

Paulo pela equipe do delegado Fleury72, acusada de participação no sequestro do 

embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher.  

Levada para a Casa da Morte de Petrópolis/RJ, Inês permaneceu 96 dias sendo 

torturada, humilhada e estuprada. Quando saiu do cárcere, após terceira tentativa de 

suicídio cortando os pulsos, Inês estava debilitada e muito magra. Ela só foi libertada após 

fingir que ia atuar como colaboracionista para o Centro de Informações do Exército (CIE) 

que mobilizava e monitorava agentes infiltrados nas organizações de esquerda.  

Com a sua denúncia foi possível localizar o centro de extermínio de Petrópolis e 

reconhecer uma parte dos torturadores e agentes que trabalhavam no local, entre eles, o 

médico Amílcar Lobo, Paulo Malhães (assassinado em 2014), José Brant, Fred Perdigão. 

Ela contou que viu alguns militantes que hoje se encontram desaparecidos, durante 

a sua permanência na Casa da Morte, como Aluísio Palhano (1922 – 1971), Carlos 

Alberto Soares de Freitas (1939 – 1971), Heleny Guariba (1941 – 1971), Mariano Joaquim 

                                                 
71“A Casa da Morte está situada à Rua Arthur Barbosa, 50 (antigo 668), no Bairro Caxambu, de propriedade 
da Vista Alegre Mediadora, que é uma empresa controlada pelos irmãos Magdalena n e Mário Lodders, à 
época da ditadura. O imóvel foi cedido informalmente entre 1971 e 1978 à Fernando Ayres da Motta, 
interventor de Petrópolis nos anos de 1965 e 1966. A casa foi comprada por Renato Firmento em 1981. Em 
1983 este doou a propriedade a seus filhos, mantendo, contudo, o usufruto vitalício.” Relato feito por Pedro 
Bohomoletz de Abreu Dallari  na audiência da Comissão Nacional da Verdade. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=ONgXfouPxwk&list=PL9n0M0Ixl2jeKLaSbfZSrE-594O6Ey5iL acesso em 
05/12/2014. 
72  26ª audiência da CEV "Rubens Paiva" denominada “Verdade e Gênero”, realizada em 25/03/2013. 
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da Silva (1930 – 1971) e Paulo de Tarso Celestino (1944 – 1971). 

O jornal “O Pasquim” nº 607, de 12 a 18 de janeiro de 1981,  entrevistou Inês,  no qual ela 

contou sobre  o que viu na Casa da Morte em Petrópolis (RJ). Esta entrevista trouxe 

grande impacto junto à opinião pública. 73 

O Projeto “Brasil Nunca Mais”74 incluiu o depoimento de Inês Etienne dado ao 

referido jornal carioca devido à importância da denúncia. É bom ressaltar que isso foi uma 

exceção porque o “Brasil Nunca Mais” só pesquisou e publicizou os depoimentos 

constantes nos processos que tramitaram na Justiça Militar. 

Durante a série de audiências “Verdade e Gênero”, também foram homenageadas 

as mulheres mortas e desaparecidas políticas, relembrando o nome, organização e data 

da morte/ desaparecimento de cada uma. 

A ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menecucci, 

participou da homenagem à Inês relembrando que pela coragem e ousadia dessa mulher 

a sociedade teve conhecimento da existência da Casa da Morte. Também ressaltou que o 

depoimento da violência sexual que Inês sofreu é dos mais fortes que já ouviu e lembrou 

que, não fosse, sua denúncia, provavelmente não se teria nenhuma pista do que 

aconteceu com diversas pessoas que passaram pela Casa da Morte.  

Paulo Sérgio Pinheiro membro da Comissão Nacional da Verdade também se 

manifestou em homenagem à Inês ressaltando a sua dignidade e coragem.  

Rosa Cardoso também membro da Comissão Nacional da Verdade ressaltou a 

importância da memória75:  

 

É muito importante, de qualquer forma, recordar que essas coisas acontecem, 
porque não só em regimes ditatoriais elas acontecem, mas essas violências contra 
as mulheres acontecem também na sociedade, na vida cotidiana como violências 
sexuais e é preciso que a gente dê um destaque a isso para que essa violência 
não se apague, como uma violência normal entre os sexos da vida cotidiana. 
 

Maria Rita Kehl, que na oportunidade também homenageou Inês, ponderou a 

questão da ditadura e da intolerância desta com as mulheres que romperam o estereótipo 

e ousaram participar da vida política: 

 

não há regime autoritário que conviva bem com uma igualdade entre homens e 
mulheres. E aí nos faz pensar também por que é que a coragem das mulheres 
parece mais intolerável para aqueles que são seus algozes do que a coragem dos 
homens. Porque a militante, a guerrilheira ou mesmo a menina que estava 

                                                 
73 MERLINO, Tatiana e OJEDA, Igor. Memória e Verdade: Luta Substantivo Feminino - mulheres torturadas, 
desaparecidas e mortas na resistência à ditadura. São Paulo: Editora Caros Amigos, 2010, p. 133. 
74 Brasil Nunca Mais. Petrópolis: Editora Vozes, 1985, p. 47. 
75  26ª audiência da CEV "Rubens Paiva" denominada “Verdade e Gênero”, realizada em 25/03/2013. 
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protestando na rua e que foi presa desperta uma ira mais profunda nos seus 
algozes. 

 

Ivone Gebara fez uma reflexão acerca da mulher como objeto de prazer nas 

sessões de tortura: 

 

Além disso, continuamos a ser objetos de prazer fácil, mesmo nas situações 
trágicas de uma sessão de tortura. Quantas mulheres, e nós ouvimos isso hoje, 
testemunharam a masturbação dos algozes diante de seus corpos nus.  Quantas 
não se sentiram usadas pelas palavras e gestos obscenos que reduziam seus 
corpos a objetos de consumo imediato.   
Até nas prisões os corpos femininos continuaram a ser utilizados como objetos de 
prazer, uma forma de prazer que denuncia as zonas obscuras de algumas 
masculinidades perversas. Não é aqui o lugar de enumerarmos as muitas formas 
desses crimes, mas de refletir como e porque os corpos femininos tiveram um 
tratamento diferenciado, visto que não foram apenas torturados para extrair deles 
confissões políticas ou como castigo por pertenceram a algum grupo político 
contra a ditadura dominante.  

 

Estes são trechos da denúncia de Inês Ettiene Romeu e de seu relato76·: 

 

[...] Fui conduzida para uma casa [...] em Petrópolis [...] O dr. Roberto, um dos 
mais brutais torturadores, arrastou-me pelo chão, segurando-me pelos cabelos. 
Depois, tentou me estrangular e só me largou quando perdi os sentidos. 
Esbofetearam-me e deram-me pancadas na cabeça. [...] Fui várias vezes 
espancada e levava choques elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos e nos seios. 
A certa altura, o dr. Roberto me disse que eles não queriam mais informação 
alguma; estavam praticando o mais puro sadismo, pois eu já havia sido 
condenada à morte e ele, dr. Roberto, decidira que ela seria a mais lenta e cruel 
possível, tal o ódio que sentia pelos ‘terroristas’. [...] Alguns dias depois, [...] 
apareceu o dr. Teixeira, oferecendo-me uma saída ‘humana’: o suicídio. [...] 
Aceitei e pedi um revólver, pois já não suportava mais. Entretanto, o dr. Teixeira 
queria que o meu suicídio fosse público. Propôs me então que eu me atirasse 
embaixo de um ônibus, como eu já fizera. [...] No momento em que deveria atirar-
me sob as rodas de um ônibus, agachei me e segurei as pernas de um deles, 
chorando e gritando. [...] Por não ter me matado, fui violentamente castigada: uma 
semana de choques elétricos, banhos gelados de madrugada, ‘telefones’, 
palmatórias. Espancaram-me no rosto até eu ficar desfigurada. [...] O ‘Márcio’ 
invadia minha cela para ‘examinar’ meu ânus e verificar se o ‘Camarão’ havia 
praticado sodomia comigo. Esse mesmo ‘Márcio’ obrigou-me a segurar seu pênis, 
enquanto se contorcia obscenamente. Durante esse período fui estuprada duas 
vezes pelo ‘Camarão’ e era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, 
ouvindo gracejos e obscenidades, os mais grosseiros [...] 

 

   

11. Hemorragia, ausência ou excesso de menstruação 

 

Na 21ª Audiência Pública, realizada em 14/03/2013, foi relatado o caso de Heleny 

Telles Ferreira Guariba, nascida em 17/03/1941 e desaparecida, juntamente com Paulo de 

Tarso Celestino, em 1971, na segunda prisão. Formada em filosofia pela USP 

                                                 
76 MERLINO, Tatiana e OJEDA, Igor. Obra citada, p.133. 
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(Universidade de São Paulo), professora, produtora de teatro e militante da Vanguarda 

Popular Revolucionária (VPR).  

Heleny casou-se com Ulisses Telles Guariba Netto, com quem teve dois filhos, 

Francisco e João Vicente. Separou-se algum tempo depois e é desaparecida desde 12 de 

julho de 1971.  

Na primeira prisão, em março de 1970, Heleny foi presa em Poços de Caldas/MG e 

transferida para São Paulo. Naquele momento, ela foi localizada pelo seu ex marido 

Ulisses e seu sogro, o General da Reserva, Francisco Mariani Guariba. Tinha marcas 

roxas nas mãos e nos braços provocadas por choques elétricos. Na Oban (DOI-Codi),  foi 

torturada pelos Capitães Albernáz e Homero, tendo sido internada no Hospital Militar 

durante dois dias em função de hemorragia provocada pelas torturas.77  

Rosalina Santa Cruz também sofreu hemorragia, em decorrência de torturas 

psicológicas que sofreu. Conforme seu relato 78, estava há oito meses sem menstruar e 

devido a um episódio de intensa pressão psicológica e ameaças sofreu uma hemorragia, 

conforme conta: 

 

E quando fiquei em continência, olhando para aquele homem, eu percebi que 
corria alguma coisa entre as minhas pernas. Estava sangrando. Eu tive 
hemorragia de medo, de tudo o que passei, daquela tarde porque fiquei oito 
meses sem menstruar durante a prisão.  

 

 

12. Parto na prisão: diante da morte, a vida  

 

A 25ª Audiência Pública, realizada em 21/03/2013, foi ouvida Crimeia Alice Schmidt 

de Almeida, à época da prisão militante do PCdoB e participante da Guerrilha do 

Araguaia. Crimeia foi presa em São Paulo na OBAN, quando estava grávida de sete 

meses. Apesar da gravidez, não foi poupada das sessões de tortura. Sempre nua, era 

torturada em todas as ocasiões por homens. 

Crimeia conta que havia orientação médica no sentido de quais torturas poderiam 

ser feitas com ela. O médico orientava que não podia espancar a barriga, colocar no pau 

de arara e dar choques na boca e na vagina, mas que podia dar choques nas mãos e nos 

pés, que a mesma aguentaria. Ela relata: 

 

[...] todo interrogatório foi feito comigo, nua! Eles arrancavam a roupa, levei muito 
choque nos pés, nas mãos, muito espancamento na sola dos pés. Palmatória na 

                                                 
77 Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985), p. 256 e 257. 
78  49ª Audiência pública realizada pela Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” em 07/06/2013 
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sola dos pés e na sola das mãos. E na cabeça. E a tortura psicológica.79 [...] 
 

Crimeia relata, ainda, as intensas torturas psicológicas que sofreu:  

 

[...] Eles me punham no carro do meu cunhado, que tinha sido apreendido. Você 
hoje vai morrer na Serra das Araras, você vai sofrer um acidente, o carro vai 
capotar e vai pegar fogo. Me punham no carro. Eu passava a noite sentada no 
carro, aí de manhã falavam assim: “não deu, vai para a cela que amanhã a gente 
te mata. Amanha você morre”. 
Aí eu ia para a cela e na manhã seguinte a mesma coisa, e diziam que não deu. É 
outra forma de tortura. E outra forma de tortura era a roleta russa. Só que uma das 
vezes o cara que fez roleta russa, ele usou uma pistola automática. E o primeiro 
tiro eu achei que ia me acertar, mas como não acertou eu disse, não vai acertar 
mais nenhum. [...] 

 

Foi transferida de São Paulo para Brasília e ficou em total isolamento no período 

que permaneceu lá. Sem poder tomar banho, sem acesso a um banheiro, em uma cela 

sem qualquer condição de higiene, ela relata como era a comida: 

 

A comida, para vocês terem uma ideia era arroz e feijão cru, legume com casca ou 
abóbora, ou chuchu, e uma vértebra de boi bem grande. Então, como as 
gradinhas são pequenas, todo dia a hora que passava (na estreita grade  da porta) 
o prato a vértebra caía. E eu dizia, pega meu osso que eu quero comer. E o 
guarda pegava meu osso, passava por aquela curvatura toda, e sempre cheio de 
cabelo. E eu dava uma lavadinha e comia. Essa era a minha comida. E o café da 
manhã era café preto e pão. Isso para uma gestante. 

 

Crimeia teve seu filho na prisão. A sua bolsa estourou quando estava na cela. A 

cela, que não tinha condições que assegurassem a dignidade humana, tinha muitas 

baratas, que a atacaram quando a bolsa estourou, atraídas pelo líquido amniótico, como 

conta: 

 

[...] Aí quando rompeu a bolsa, as baratas se assanharam, porque ficava 
escorrendo líquido amniótico então elas vinham voando, andando, era muita. Mas 
era muita barata. E bem, aí eu falei, eu preciso ir para o hospital porque o meu 
filho vai nascer. Isso era mais ou menos umas 10, 11 horas da noite do dia 11 de 
fevereiro. Aí às cinco horas da manha do dia 12 chegou um médico e disse que ia 
me examinar. Aí eu disse, aqui não. Porque aqui não tem condições de ser 
examinada. Se o senhor tentar me examinar eu vou denunciá-lo como violência 
sexual. Não sei para quem, mas... Porque até então eu estava incomunicável. [...] 

 

Crimeia então foi levada ao Hospital de Base de Brasília. Porém o médico 

responsável se recusou a atendê-la, sob a absurda alegação de que a bolsa não havia 

estourado e que o líquido era urina.  Por isso ela voltou para a cela, e somente foi retirada 

para ser levada novamente ao hospital, entre 6 e 7 da noite, após grande clamor e gritaria 

                                                 
79 Audiência pública realizada Pela Comissão da Verdade “Rubens Paiva” em 21/03/2013. 
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não só dela, como dos demais presos que se solidarizaram.   

Então foi atendida pelo Capitão Médico Dr. Trindade que confirmou que era 

trabalho de parto, mas se recusou a fazer o atendimento, pois supostamente não estaria 

no seu horário de plantão, determinando à enfermeira que colocasse soro, possivelmente 

para retardar o parto. Quando questionado acerca do risco de vida para a criança caso o 

parto não fosse realizado naquele momento, Crimeia conta que o médico disse que “não 

tem importância, é um comunista a menos”. 

Foi, ainda, amarrada na cama, para aplicação do soro. Posteriormente rompeu o 

soro com os dentes. Assim a enfermeira quando viu que realmente a criança já estava 

nascendo chamou um médico.  

Sofreu traumas no corpo em decorrência dos abusos cometidos pela equipe 

médica e pela ausência dos cuidados adequados, como conta: 

 

Mas não me mostraram meu filho. E aí foram fazer a sutura daquele corte que 
eles fazem na vagina e fizeram sem anestesia. E mais tarde eu descobri que 
fizeram com fio que não é o comum, porque o fio comum é um fio mais fino, 
absorvível. Eles fizeram com um fio cromado e bem grosso. Então, eu andava e 
sentia como se eu tivesse alfinetes dentro da vagina. E quando ele começou a 
fazer essa sutura sem anestesia, eu senti muita dor, comecei a sentir tremores e o 
anestesista falou assim, ela vai chocar. Aí o psiquiatra falou assim, então vamos 
fazer uma dolantina nela – donaltina é morfina sintética porque o desgraçado do 
obstetra não queria fazer anestesia local. E eu falei assim, não vou tomar isso. 
Porque eu não queria perder a minha consciência. 

 

Além disso, o filho de Crimeia também sofreu violação de direitos. Já havia sofrido 

com as torturas quando estava no ventre de sua mãe, e depois que nasceu sofreu outro 

tipo de tortura. Isso porque recebeu medicamentos calmantes, sem estar com qualquer 

doença, não era levado com a frequência necessária para ser amamentado, não teve os 

cuidados necessários a um recém-nascido e não teve acesso a acompanhamento médico 

e não foram realizados os exames que são essenciais para avaliação do desenvolvimento 

da criança nesse período e por isso teve diversas doenças, como conta Crimeia: 

 

Aí eu briguei muito e descobri nesse meio tempo que eles dopavam meu filho com 
um tranquilizante que naquela época chamava luminaleta, que é uma dose 
pediátrica desse diazepan, e eu percebi que meu filho não chorava, não mamava, 
meu filho ficava molengão. E aí eu perguntei o que está acontecendo? E uma 
atendente me falou, seu filho toma luminaleta. [...] e aí eles brigavam comigo e 
tiravam meu filho, e diziam, ele vai para a FEBEM. E ficava dois ou três dias sem 
eu ver, sem amamentar, depois voltava com gastrenterite, vomitando, diarreia, aí 
eu descobri que eles davam leite Glória instantâneo. Isso foi muita briga. Para 
vocês terem uma ideia, meu filho passou 52 dias preso. Ele nasceu com três 
quilos e 150 gramas, apesar do meu ossinho que caía e tinha que pegar, porque 
era a minha comidinha no PIC, meu filho nasceu com três quilos 150, com um mês 
meu filho pesava dois quilos e 700. Era um desses desnutridinhos que a gente vê 
nas fotos da África, só que era branco. 
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Na 38ª Audiência Pública, parte do seminário “Verdade e Infância Roubada”, foi 

relatado o caso de Jessie Jane Vieira de Sousa, militante da ALN (Ação Libertadora 

Nacional), que é demonstrativo de como a maternidade, um momento tão especial e 

delicado na vida da mulher, foi usado pelo Estado sob forma de violência psicológica e 

terror.  

Jessie engravidou quando estava na prisão, detida na penitenciária de Bangu, em 

1976. Segundo as palavras de Jessie: 

 

 A história da minha gravidez se insere na história das lutas contra a ditadura, já 
que ela ocorre no momento em que o regime estava acossado pelo crescimento 
das oposições e por um crescente desgaste no exterior diante das denúncias 
sobre violações dos direitos humanos80. 

 

Isso porque Jessie engravidou de seu companheiro Colombo Vieira de Sousa 

Júnior, também militante da ALN, que estava detido no Instituto Penal Cândido Mendes 

(Presídio da Ilha Grande). Com o crescimento das lutas pela democracia e após uma 

longa greve de fome levada e efeito pelos presos da Ilha Grande, o Estado transferiu os 

presos políticos para a capital, Rio de Janeiro. Além disso, havia a reivindicação de que 

os casais presos pudessem se encontrar, o que foi possível após autorização concedida 

pelo Juiz da Auditoria da Aeronáutica. Jessie e Colombo já estavam há  cinco anos sem 

se encontrarem, comunicando-se apenas por cartas.  

Jessie continua seu relato:  

 

E qual não foi nossa surpresa quando conseguimos tal autorização? E, como a 
medicina dizia que eu não poderia engravidar, nem pensamos em algum tipo de 
anticonceptivo. Foi assim que nossa filha foi gerada, uma luz da natureza em uma 
festa aberta pelas campanhas contra a ditadura81. 

 

Jessie não teve acesso a pré-natal e acompanhamento médico durante a gravidez. 

Quando faltava um mês para dar à luz foi transferida para o hospital penitenciário, onde 

permaneceu “... isolada em uma pequena cela, sem exercícios ou banho de sol. E, 

evidentemente, sem qualquer assistência médica” 82.  

Outro momento tenso para Jessie foi a negativa do hospital penitenciário em 

realizar seu parto. A tensão e a aflição eram causadas pelo risco de vida para ela e para o 

                                                 
80 Infância Roubada, Crianças atingidas pela Ditadura Militar no Brasil. Assembleia Legislativa, Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo. – São Paulo, ALESP, 2014, p. 158. 
81 Idem. 
82  Idem. 
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seu bebê. 

Elza Lobo, no seu depoimento à Comissão da Verdade, contou que havia mãe 

presa com um recém-nascido e na cela havia cerca de trinta mulheres. Essa mãe sofria 

para cuidar do filho devido a sua situação física. Seus seios endureciam porque não 

conseguia amamentar, e nesse momento as presas eram muito solidárias. Por exemplo, a 

Elza a ajudava fazendo massagem em seus seios para escorrer o leite83. 

 

13. Do sequestro de crianças 

 

Ocorreram também casos de tentativa de sequestros de crianças para entregá-las à 

adoção, como os filhos de Virgilio Gomes da Silva, das crianças nascidas na Guerrilha do 

Araguaia e de outras crianças como o Gino Ghilardini que chegou a ficar mais de dois 

meses na Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), no Rio de Janeiro. 

As ameaças de entregar as crianças ao Juizado de Menores era exatamente a de 

que as mesmas fossem entregues a outras famílias. 

No livro Infância Roubada84 Virgílio Gomes da Silva Filho conta a experiência 

vivida. Com seis anos de idade foi sequestrado juntamente com seus irmãos e sua mãe e 

foram levados à Operação Bandeirante. Após passarem por interrogatórios, as crianças 

foram levadas ao Juizado de Menores, conforme relata: 

 

O pessoal que cuidava das crianças nos levava para passear durante do dia, 
mostrando casas e perguntando se queríamos morar numa casa daquelas 
grandes bonitas, com famílias que podiam dar melhores condições para nós, onde 
havia brinquedos mais bonitos. 

 
 

Maria Amélia de Almeida Teles, mais conhecida como Amelinha, foi presa política, 

torturada na Operação Bandeirante e teve seus filhos, Janaína e Edson Teles 

sequestrados e levados para o DOI. As crianças foram usadas como meio de torturar os 

pais. Havia a ameaça constante de torturarem seus filhos e os torturadores faziam 

ameaças de assassinar seus filhos ou entregá-los ao Juizado de Menores. 

Amelinha relata o sequestro no livro Infância Roubada85:  

 

No dia 28 de dezembro de 1972, por volta das 18h30min, as forças de repressão, 
comandadas pelo então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, acabaram 
prendendo a mim e a meu companheiro César quando estávamos juntos a Carlos 
Nicolau Danielli, dirigente comunista que acabou por ser assassinado sob torturas, 

                                                 
83  Audiência pública realizada Pela Comissão da Verdade “Rubens Paiva” em 14/03/2013. 
84 Infância Roubada, Crianças atingidas pela Ditadura Militar no Brasil, p. 76. 
85 Idem, p. 269. 
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três dias após essa prisão. 
No dia 29 de dezembro de 1972, um dia após sermos presos, os policiais/ agentes 
do Exército sequestraram também nossos dois filhos e minha irmã Crimeia, que 
cuidava deles naquele momento. De casa foram levados aos berros, gritos e 
ameaças, sob a mira de metralhadoras até serem deixados na OBAN (DOI-
CODI/SP). 
Meus filhos Janaina e Edson foram usados pelos bárbaros e boçais opressores, 
como instrumento de tortura psicológica, pois a todo tempo os “militares” diziam a 
mim e ao César que nossas crianças também seriam torturadas e mortas. 

 

Amelinha relata, ainda, na 25ª audiência pública realizada pela Comissão da 

Verdade “Rubens Paiva” no dia 25/03/2013, a participação de uma mulher, chamada 

Tenente Bia, na repressão. A militar que sequestrou os filhos de Amelinha participava, 

portanto, do esquema da tortura. Observe-se o relato86: 

 

[...] Uma das policiais responsáveis pelo sequestro dos meus filhos e que os levou 
até a Operação Bandeirante e ficou, porque meus filhos ficavam um pouco na 
Operação Bandeirante e um pouco fora, era uma mulher chamada Tenente, uma 
mulher que era chamada Tenente, depois um policial que trabalhou no DOI-CODI, 
o Marival Chaves, deu um depoimento aqui dizendo que o nome dela era Tenente 
Bia. Era uma Tenente loira. Então, pelo menos essa eu vi, não praticando tortura, 
mas participando do esquema de tortura.  

 

 

14. Manifestações misóginas 

 

Houve ainda por parte dos militares a utilização do feminino (ou do que eles assim 

consideravam) como forma de humilhar e retirar a dignidade de homens militantes. Pedro 

Carretel era um lavrador residente na região do Araguaia quando se uniu as forças 

guerrilheiras. Quando foi capturado pelas Forças Armadas ainda é mantido por um tempo 

no centro clandestino antes de ser executado, como testemunha Margarida Ferreira Félix, 

moradora da região: 

 

No ano de 1973, não se recordando o mês, a declarante esteve no acampamento 
do Exército, em Bacaba, e presenciou o momento em que Pedro Carretel, 
lavrador, foi conduzido por soldados à presença de sua mulher, dona Joana [a 
mulher de Pedro se chamava Isaura], sendo que ele encontrava-se travestido de 
mulher com as unhas dos pés e das mãos pintadas, com batom nos lábios, com 
sobrancelhas pintadas, sendo que as sobrancelhas naturais foram retiradas, 
sombra nos olhos, cabeça raspada, e um círculo desenhado em vermelho, com 
esmalte, na parte superior de sua cabeça; que a declarante tomou conhecimento 
de que uma manicura de São Domingos do Araguaia, chamada Ildene, irmã do 
Arlindo Piauí, que matou Osvaldão, guerrilheiro, foi chamada pelos militares do 
Exército para “tratar de Pedro Carretel”; que Pedro Carretel fora capturado na 
mata alguns meses antes e estava preso em Bacaba; que a declarante viu 
diversos militares, inclusive autoridades superiores, reunidos no momento em que 
Pedro Carretel, na condição descrita, foi levado ao encontro de sua esposa, 

                                                 
86 Audiência pública realizada Pela Comissão da Verdade “Rubens Paiva” em 25/03/2013. 
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momento em que ambos se emocionaram muito, recordando-se ainda que foi dito 
pelos militares que esse encontro seria o último; que os militares brincaram com a 
dona Joana dizendo que seu marido estava muito “bonito”; que Pedro Carretel 
nunca mais foi visto; que a dona Joana nunca mais foi a mesma até que alguns 
anos depois ficou louca vindo a falecer; que Pedro Carretel era um lavrador que se 
uniu aos guerrilheiros, passando a andar com eles na mata87. 

 

 

15. Mulheres queimadas 

 

Dia 22 de setembro de 1977, em São Paulo, o então Secretário de Segurança 

Pública, Erasmo Dias, coronel do Exército, comandou a invasão da PUC/SP. Para isso, 

mobilizou  um enorme contingente da Policia Militar. Era noite e os estudantes, mais de 2 

mil, concentrados em frente ao prédio da Universidade, liam, em conjunto, uma Carta 

Aberta à População. Soldados e policias à paisana, armados de cassetetes elétricos, 

jogavam bombas e se lançaram contra os estudantes. 

As bombas impediam a visão, tornava o ar irrespirável, expeliam gases que 

sufocavam. Muitas bombas lançavam chamas de até 2 metros de altura. Os estudantes 

apavorados tentaram se refugiar no interior da PUC. Na correria muitos caíam e eram 

pisoteados. Muita gente se feriu. Algumas moças que tinham ficado diretamente expostas 

à ação das bombas sofreram queimaduras de 1º, 2º e 3º Graus e m várias partes do 

corpo, principalmente nos braços e pernas.  

Foi criada uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. A CEI responsabilizou o coronel pela ação criminosa dos soldados. 

Incorreu em “crime de responsabilidade e de abuso de poder”88. 

As mulheres sofreram as mais graves consequências, pois ficaram feridas pelas 

bombas. Alguns nomes devem ser lembrados: Maria Cristina Paduan, Graziela Eugênia 

Augusto, Iria Voná, Virgnia Maria Fizetto, Sonia Regina Martins e Jurema Stulp.  

Trinta anos depois do fato, Iria Visoná, que à época era estudante da USP, fala 

sobre a queimadura sofrida: 

 

As cicatrizes não deixam a gente se esquecer. Eu só lembro que ia descendo uma 
rampa. Imediatamente, o joelho esquentou e queimou como se eu tivesse sobre o 
fogo. Acho que era uma bomba. No hospital vi que tinha queimado até chegar no 
osso89. 

 

                                                 
87 Declaração dada ao Ministério Público Federal em 1993. Trecho foi retirado do Dossiê Ditadura: Mortos e 
Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985) p. 531. 
88 Jornal Brasil Mulher, dezembro de 1977. 
89 BOMBIG, José Alberto. Invasão da PUC marcou a redemocratização. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2309200711.htm>. Acesso em 23/02/2015.  
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O coronel Erasmo Dias, que chegou a ser eleito vereador na cidade de São Paulo e 

deputado estadual, anos mais tarde, disse: 

 

Pelo menos 80% dos estudantes eram mulheres. Se havia mais homens que isso, 
estavam fantasiados. Mulher não sabe correr de bomba e usa calça e sutiã de 
lycra, que são altamente inflamáveis. Além disso, os corredores da PUC são muito 
estreitos. Esses parâmetros tornaram a coisa quase incontrolável. Fui investigado 
e absolvido. 
Se voltasse o tempo, não faria nada diferente. Provei que o ato era um foco 
subversivo. Fiz a mesma coisa com os bandidos90. 

 

16. O silencio imposto às mulheres 

 

Durante as audiências públicas realizadas pela Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo “Rubens Paiva”, muitas mulheres tiveram espaço para narrar suas 

experiências de militância durante a ditadura militar brasileira. Entretanto, poucas 

relataram, à época, sobre as violências sexuais a que foram submetidas. Alguns motivos 

foram elencados por elas próprias para justificar tal silêncio:  

(i) em um primeiro momento, as mulheres que saíram das prisões estavam mais 

empenhadas em denunciar as mortes e desaparecimentos de que foram testemunhas do 

que em relatar as violências sofridas por elas; 

(ii) o medo de que não acreditassem em sua palavra e de magoar ou ser julgada 

pela família e amigos; 

(iii) não se sentirem fortalecidas e com garantias para denunciar os torturadores e 

ter os crimes apurados;  

(iii) serem responsabilizadas/culpabilizadas por terem sido estupradas, já que a 

violência contra a mulher é legitimada, em grande medida, a partir do discurso de “crime 

passional” produto de uma suposta “necessidade irrefreável e incontrolável de sexo 

inerente aos homens” 91. 

 A dificuldade de relatar este tipo de violência é ainda muito mais forte nos 

testemunhos dados pelos homens que não reconhecem a tortura aplicada em seus 

corpos nus ou o “empalamento” (técnica de suplicio que consiste na introdução de 

cassetete ou objetos semelhantes no ânus da pessoa) como uma violência de cunho 

sexual92.  

                                                 
90 Idem. 
91Interessante notar a opinião quanto ao assunto do delegado do DOPS à época, Sérgio Paranhos Fleury “O 
único crime respeitável, que não condenaria com rigor, é o passional... Crime passional qualquer um 
comete, até eu!” (BLAY, Eva Alterman. Assassinato de mulheres e direitos humanos. São Paulo. USP, Curso 
de Pós Graduação em Sociologia: Ed. 34, 2008, p. 47). 
92 É interessante notar que este tipo de tormento foi descrito já no “Bagulhão” - documento escrito por 
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Como já comentamos acima, a Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” 

realizou várias audiências públicas nas quais foram ouvidos relatos de mulheres que 

sofreram as mais diversas formas de tortura, reforçando a discriminação histórica contra 

as mulheres, com manipulações em relação à sexualidade e à maternidade, em especial. 

 

17. Nem toda esquerda entendeu a questão das mulheres... 

 

Saímos do Campo, despidos, vazios, desorientados e 
necessitamos muito tempo para aprender a 
linguagem cotidiana da liberdade93. 
 

Em alguns casos, a luta pelos direitos das mulheres foi considerada irreconciliável 

com a orientação dos partidos políticos que decidiram expulsar suas militantes feministas. 

Suas ideias e demandas eram julgadas como um “desvio pequeno burguês” e 

potencialmente perigoso, já que poderiam dividir a classe trabalhadora. Estes foram os 

casos de Amelinha Teles e Crimeia Almeida, pelo PcdoB e de Marise Egger, pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB)94.   

A despeito disso, as mulheres que optaram pelo ativismo político aprenderam a 

afirmar e valorizar suas diferenças em relação ao masculino, ousando e inovando na 

forma de atuar publicamente. Foram as mulheres das periferias da cidade de São Paulo 

as primeiras a irem às ruas se manifestar depois do AI-5. Era o ano de 1975 e o 

Movimento do Custo de Vida reivindicava o fim da carestia que tanto impactava a 

sobrevivência familiar nos últimos anos da ditadura militar95. Neste mesmo ano, foi 

articulado o Movimento Feminino pela Anistia, liderado por Terezinha Zerbini, esposa do 

general cassado pela ditadura, Euryale de Jesus Zerbini e ex-presa política. O movimento 

foi pioneiro em tornar público a proposta de anistia as pessoas atingidas pelas violações 

de direitos humanos praticadas pelo Estado ditatorial96.  

                                                                                                                                                                  
presos políticos do Barro Branco denunciando 233 torturadores em 1975 - mas sem ser classificado como 
“violência sexual”, e sim, enquadrado em “outras torturas” (“Bagulhão”: a voz dos presos políticos contra os 
torturadores. Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, 2014, p.20). 
93 AMÉRY, Jean de. En los Limites de la Mente: Observaciones de um sobreviviente de Auschwitz y sus 
Realidades. Apud “Esse Infierno”, Buenos Aires: Editora Altamira, 2006, p. 249.  
94 Depoimento de Marise Egger em audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo “Rubens Paiva” dia 03/04/2013. 
95 Durante o governo do general Médici (1969-1974), o ministro da fazenda, Antonio Delfim Netto, 
implementou no Brasil uma política econômica que tinha como princípio o crescimento rápido através da 
entrada de capital estrangeiro no país. Conhecido como “Milagre econômico”, as medidas favoreceram a 
instalação de empresas multinacionais, o crescimento do parque industrial nacional e a manutenção do 
arrocho salarial. Com a distribuição de renda comprometida, os resultados do “milagre” foram o aumento da 
desigualdade social e da divida externa brasileira. 
96 TELES, Amelinha; LEITE, Rosalina Santa Cruz. Da guerrilha à imprensa feminista: a construção do 
feminismo pós luta aramada no Brasil (1975-1980). São Paulo: Intermeios, 2013. 
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As mulheres, militantes políticas da época, subverteram a ordem patriarcal tão 

solidamente acomodada na ideologia ditatorial. Como afirmado por Quinalha: “A criação 

da figura de um 'inimigo interno' valeu-se de contornos não apenas políticos, mas também 

morais pelo apelo que estes têm em uma sociedade marcada por um conservadorismo no 

campo dos costumes e da sexualidade” 97. A repressão às mulheres que escapavam ao 

ideal defendido e propagado pelos ditadores ocorreu, sobretudo pelo controle do corpo 

feminino98, diretiva que encontrou eco na opinião proferida publicamente pelo general 

Figueiredo (1978-1985), o último ditador militar: “[...] mulher e cavalo a gente só conhece 

quando monta”. 

 

18. Mulheres, agentes do aparato repressivo 

 

No Brasil, só muito recentemente, houve denúncias de que oficiais femininas 

participaram das sessões de torturas, embora já se soubesse que elas integravam as 

equipes de busca e inteligência. Uma delas, Tenente Neuza, conhecida também como 

Tenente Bia, trabalhou no  DOI-Codi/SP,  juntamente com outras. No livro “Casa da Vovó”, 

de Marcelo Godoy, pelo menos quatro mulheres agentes são citadas.   

 

[...] Sobre elas, o coronel Audir dos Santos Maciel  disse: No telefone fazia um 
levantamento completo de uma ocorrência, o que economiza horas e horas de 
paquera. 
Quase ninguém seguido desconfiava delas. Mesmo assim, era muito raro uma 
mulher participar de prisão ou de tiroteio, como ocorreu com Neuza na Mooca. As 
mortes dos três integrantes da ALN lhe valeram a medalha do Pacificador, que lhe 
foi concedida um ano depois, em 1973, em cerimônia em que o general Humberto 
de Souza Mello, comandante do 2º. Exército, condecorou-a no pátio interno do 
DOI, ao lado de outros agentes. Meses depois, esteve em nova emboscada. Desta 
vez na Penha, com mais três guerrilheiros da ALN mortos. Ao todo, Neuza 
participou de operações que levaram à morte de pelo menos dez pessoas e ao 
desaparecimento de outras três – Hiram de Lima Pereira e José Montenegro de 
Lima (PCB) e Paulo Stuart Wright (APML)99. 

 

Mesmo trazendo as mulheres para o serviço de repressão política, incluindo 

sequestros, torturas, assassinatos e desaparecimento dos corpos, a misoginia prevaleceu 

o tempo todo na atuação dos órgãos de repressão. O “combate à subversão” requeria 

outras qualidades, como exposto no trecho a seguir: “Ânimo belicoso que, aliás, ficaria 

                                                 
97 QUINALHA, Renan Honório. “Golpe contra a sexualidade”. In: Revista Geni nº 10, 2014. Disponível em: 
http://revistageni.org/04/golpe-contra-a-sexualidade/  
98 Esta prática de subordinação e opressão das mulheres não se restringiu a ditadura brasileira, mas foi e 
continua a ser aplicada em diferentes contextos históricos e culturais. Como, por exemplo, o uso do estupro 
na guerra da Bósnia-Herzegóvina (1992-1995) como arma e um instrumento de limpeza étnica e de 
tentativa de extermínio (PERES, Andréa. “Campos de estupro: as mulheres e a guerra da Bósnia”. In: 
Cadernos Pagu 37, jul-dez 2011). 
99 GODOY, Marcelo. A Casa da Vovó. São Paulo: Editora Alameda, 2014, p.148 e 149.  
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estampado com uma clareza rara quando, já na primeira página do Relatório conclusivo 

do IPM, [o tenente-coronel] Ibiapina invoca contra a subversão alguns dos valores básicos 

de sua ideologia repressora, incluindo entre eles, sem pejo, alguma coisa muito próxima 

daquilo que poderia ser qualificado como 'machismo':  

 

'Invoquemos a nossa consciência de patriotas, a nossa inteligência e mais que 
tudo e, sobretudo, a nossa masculinidade, legando à juventude um Brasil 
trabalhador, feliz, independente e ativo entre os povos'”100.  

 

A repressão política, de maneira estrategicamente pensada e organizada, 

incorporou mulheres nas fileiras do seu corpo especial de busca, sequestro, tortura, 

assassinato e desaparecimento de corpos. E como se não confiasse nas mulheres, 

ninguém percebeu o significado perverso dessa incorporação. Assim a repressão pôde se 

infiltrar em organizações de esquerda e executar militantes de forma sorrateira. 

 

19. Os crimes sexuais são crimes de lesa-humanidade 

 

A Ditadura Militar utilizou as questões específicas das mulheres como forma de 

subjugá-las, perpetrando as mais diversas violações de Direitos Humanos contra elas, 

inclusive a violência sexual. 

Os crimes sexuais, cometidos no contexto de conflitos armados ou regimes de 

exceção, no cenário internacional, até pouco tempo não eram reconhecidos como armas 

de guerra e formas de subjugar e perseguir a população. Eram silenciados, esquecidos ou 

mesmo absorvidos pelos demais crimes cometidos pelo Estado, como a tortura.  

É necessário esclarecer que os delitos sexuais devem ser considerados crimes de 

lesa-humanidade, pois visam degradar e aniquilar a subjetividade das pessoas, como 

forma de perseguição e opressão do Estado para com a população. Ademais a 

importância de entender tais delitos como de lesa-humanidade está no fato de os 

colocarem em um patamar de delitos contra o sistema universal e regional de direitos 

humanos, bem como de considerá-los imprescritíveis, ou seja, passíveis de punição 

independentemente do momento ou do tempo em que sejam denunciados.   

Nos últimos anos os instrumentos de Direitos Humanos têm avançado na tipificação 

e punição de crimes dessa natureza. Exemplo disso é a jurisprudência do Tribunal Penal 

Internacional para ex-Iugoslávia e para Ruanda, da década de 1990 do último século, nos 

                                                 
100 O Inquérito Policial Militar citado foi instaurado no Quartel General do IV Exército, em Recife, no dia 2 de 
abril de 1964, sendo seu responsável o tenente-coronel Hélio Ibiapina Lima. Trecho extraído de Projeto 
Brasil: Nunca Mais, Tomo III: Perfil dos Atingidos. Arquidiocese de São Paulo, 1985, p. 325. 
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quais foi definido que a violência sexual, a qual inclui crimes de estupro, esterilização 

forçada, abortos forçados, escravidão sexual, entre outros, são considerados crimes de 

guerra, de lesa-humanidade e constitutivos de genocídio.  

Outro avanço foi a criação do Tribunal Penal Internacional, aprovado pelo Estatuto 

de Roma e que, diferentemente dos anteriores, trata-se de um tribunal permanente, com 

competência para julgamento de crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de 

guerra e de agressão.101 

Em uma análise sob a ótica do Direito Internacional e dos Direitos Humanos, o 

Brasil deve punir criminalmente todos os responsáveis pelas violações de Direitos 

Humanos perpetradas no período da Ditadura Militar, conforme instrumentos jurídicos 

internacionais aos quais aderiu, dentre eles o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Declaração dos Direitos 

do Homem. O Estado brasileiro não pode alegar a existência de uma lei de anistia (lei nº 

6683/1979) para manter a impunidade dos executores das violações, mesmo porque tal 

lei foi promulgada ainda durante a ditadura, por um governo, portanto, sem legitimidade já 

que não escolhido pelo povo e decorrente de um golpe de Estado. Ademais a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos não aceita a tese da “autoanistia”  que viola também  

as demais convenções internacionais. 

O Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

Gomes Lund e outros, referente à guerrilha do Araguaia, sendo obrigado, dentre outras 

coisas, a punir os agentes responsáveis pelas violações e Direitos Humanos. Essa 

sentença  é tratada em capítulo específico no presente relatório e foi objeto de publicação 

em livro pela CEV ‘Rubens Paiva’ em 2013. 

Na Argentina, houve punição aos torturadores, condenando-os efetivamente à 

prisão. No entanto, naquele país, os agentes militares foram punidos especificamente por 

crimes sexuais somente em 2010, quando ocorreu a primeira condenação, no caso de 

Amalia Ricotti contra Horacio Américo Barcos102. 

Amália foi capturada com seu marido em maio de 1978 e ambos foram levados 

para um centro clandestino de tortura chamado “La Fábrica”. Amália foi estuprada por 

Horácio e sofreu espancamentos que a fizeram perder todos os dentes. Em 2010 foi 

proferida a sentença condenando Horácio a onze anos de prisão pelo delito sexual, pela 

primeira vez na história da Argentina que condenou especificamente pelo cometimento do 

                                                 
101  Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm. Art. 1º. Acesso 24/11/2014. 
102 LEWIN, Miriam e WORNAT, Olga. Putas y guerrilleras – Crímenes sexuales em los centros clandestinos 
de detención. La perversión de los represores y la controvérsia em la militância. Las historias silenciadas. El 
debate pendiente. Buenos Aires: Editora Espejo de La Argentina Planeta, p. 335. 
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delito sexual no contexto da Ditadura Militar naquele país. 

Os argumentos expendidos pela defesa do condenado no sentido de que a vítima 

não havia denunciado oportunamente foram afastados pelos juízes. Na sentença os 

magistrados argumentaram que era compreensível que anteriormente a vítima não 

tivesse denunciado os crimes sexuais, ainda que já tivesse dado testemunho de outras 

violações de Direitos Humanos sofridas, e o fizesse quando superada a vergonha e 

humilhação decorrente da violação sofrida. 

O judiciário na Argentina entendeu que os crimes sexuais constituem uma forma a 

mais de tortura, constituindo-se também crimes contra a humanidade103. 

Em vários casos, mesmo na Argentina, entendia-se que o crime de tortura absorvia 

os crimes sexuais e, assim, as condenações eram pelos crimes de tortura e/ou 

desaparecimento forçado não havendo condenação específica no que tange aos delitos 

sexuais. 

Ressalte-se que essa “absorção” ocorre quando um crime menos grave não recebe 

pena porque foi praticado também um mais grave e a pena deste mais grave prevalece. 

Portanto um delito só pode ser “absorvido” por outro quando é de menor gravidade. 

Nesse caso, contudo, não se pode aferir que o crime sexual é de menor gravidade que a 

tortura, devendo, assim, ser julgado como crime em separado dos demais, e as penas 

devem ser somadas. 

Importante esclarecer tal fato, pois, os crimes sexuais e os abortos a que foram 

submetidas às militantes e presas políticas são crimes autônomos dos possíveis crimes 

de tortura, sequestro, prisão ilegal e ocultamento de cadáver, e, portanto, também devem 

ser responsabilizados de forma autônoma. 

Outra questão é a necessária punição àqueles que cometeram escravidão sexual. 

Ressalte-se que na Argentina ocorreram casos nos campos de concentração nos quais o 

agente da repressão utilizava-se da sua posição privilegiada e do temor da vítima de 

sofrer com as torturas e demais violações de direitos, e criava uma relação com a vítima, 

fazendo parecer às demais pessoas uma relação afetiva amorosa comum. Isso poderia 

                                                 
103 “Él crimen sexual del que fue victima Amalia fue castigado em abril del 2010 com once años de prisión. 
Fue la primera vez que, em el marco de um juzgamiento de crímenes cometidos desde el aparato del 
Estado durante la dictadura, se condenaba um delito sexual. Los argumentos esgrimidos desde la defensa, 
em el sentido de que la víctima no había denunciado com anterioridad las agresiones fueron desestimados 
por los jueces. Em los fundamentos de la sentencia, el tribunal dice que ‘resulta comprensible que la testigo 
no haya mencionado em anteriores presentaciones tal padecimiento, pudiendo hacerlo recién luego superar 
la verganza y humillación que implica haber sido sometida a semejante práctica degradante, que 
lamentablemente parece haber sido habitual en hechos como los que aqui se juzgan. Por ello consideramos 
que la violência sexual soportada por las víctimas de estos aberrantes crímenes, tambíen constituye 
encuadrar tales hechos em dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad.”  Conforme 
informação do livro Putas y guerrilleras (obra citada), p. 336. 
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durar inclusive anos104. 

Observe-se que essa é uma questão que tange à liberdade sexual da mulher. No 

Código Penal argentino os delitos sexuais estavam até 1985 tipificados como delito contra 

a honestidade, posteriormente passaram a ser tratados de delitos contra a integridade 

sexual e recentemente passou a serem delitos contra a liberdade sexual. 

Dessa forma, é imperiosa a adoção de algumas medidas, que seguem como 

recomendações no presente relatório, para que realmente se alcance a tão almejada 

memória, verdade e justiça. 

 

Conclusões 

 

A prática de violência sexual, estupro e outros abusos sexuais foi amplamente 

utilizada contra as militantes, em face do ódio especial que os torturadores tinham pelas 

mulheres que lutavam contra a ditadura. 

As guerrilheiras e militantes políticas foram, pelo menos, duas vezes subversivas, 

ao enfrentar à ditadura misógina e a sociedade com fortes resquícios patriarcais. 

As guerrilheiras foram alvo da violência sexual, como forma de vingança e 

demonstração de poder por parte dos repressores. Havia uma ideia generalizada no meio 

da repressão de que as mulheres de esquerda por serem independentes, decididas, e por 

não cumprirem o papel esperado de “submissas e inseguras”, eram então, consideradas 

promiscuas, queriam superar os homens nas atividades políticas e militares, o que as 

tornava mais fanáticas, mais agressivas e irracionais105. 

As mulheres militantes estupradas, muitas delas não fizeram a denúncia em 

nenhuma oportunidade. Outras o fizeram depois de mais de 40 anos da ocorrência das 

violações. É difícil lembrar e ainda mais falar das experiências do horror vivido. 

As mulheres assassinadas foram estupradas antes de serem mortas como foi o 

caso da Sonia Maria Lopes de Moraes Angel Stuart106. Sonia não sairia viva das mãos 

dos repressores.  

Ela já estava deformada e com muito poucas condições de sobreviver devido às 

intensas torturas sofridas, segundo a testemunha que se mantém em sigilo. Por que, 

                                                 
104 LEWIN, Miriam e WORNAT, Olga Putas y guerrilleras – Crímenes sexuales em los centros clandestinos 
de detención. La perversión de los represores y La controvérsia em La militância. Las historias silenciadas. 
El debate pendiente. Editora Espejo de La Argentina Planeta, 2014, p. 335. 
105 ANDÚJAR, Andréa; D´ANTONIO, Débora, LOZANO, Fernanda Gil, GRAMMÁTICO, Karin e ROSA, Maria 
Laura (compiladoras). De minifaldas, militâncias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 em la Argentina. 
Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009, p. 29. 
106 Relatório da CNV, p. 467, item 103. Tomo I. 
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então, o torturador Gaeta lhe colocou um rato na vagina para corroê-la  até seu final?  É 

uma história inaudita e que nos deixa indignadas (os):. Quantas outras pessoas, mulheres 

e homens, teriam a mesma história? E por que tanto horror?   

São histórias horripilantes e a sociedade precisa conhecê-las. Entretanto há pouco 

material que mostra a participação das mulheres na luta contra a ditadura, como elas 

tiveram que enfrentar a repressão e quais as consequências econômicas, sociais, 

políticas, afetivas junto aos movimentos, às comunidades e a toda sociedade. 

Ao buscar a verdade, devem-se investigar e analisar os fatos e suas circunstâncias, 

numa perspectiva de gênero, ou seja, considerando que as desigualdades entre os sexos 

levaram a consequências e sequelas distintas entre mulheres e homens, em decorrência 

das brutalidades cometidas pela ditadura militar. Assim como o fator raça/etnia também 

trouxe experiências distintas. 

Como escreveu Julio Fuchik “não vos esqueçais nem dos bons, nem dos maus. 

Juntai com paciência as testemunhas daqueles (as) que tombaram por eles e por nós” 107. 

Não se pode deixar de reconhecer que houve mulheres que participaram das torturas e 

eram ativas agentes policiais no DOI-Codi/SP e algumas  que foram preparadas em São 

Paulo, também  atuaram no DOI-Codi/RJ.  

Só assim a história poderá fazer justiça às mulheres, a parcela mais esquecida e 

menos visível da humanidade. Não basta ouvir as mulheres, será preciso senti-las em 

toda a dimensão de suas ações. 

 

 

Recomendações: 

 

1. Implementação de políticas públicas voltadas a impulsionar a difusão da história do 

Brasil na Ditadura Militar sob a perspectiva de gênero, raça/etnia, orientação sexual, 

identidade de gênero e classe social, de modo que a população possa ter acesso e 

conhecimento desse passado recente das mulheres, crianças afetadas, do genocídio dos 

povos indígenas e dos crimes praticados contra outros setores da sociedade; 

2. Responsabilização penal, civil e administrativa, inclusive com perda de cargo, de todos 

os agentes públicos que, por ação ou omissão, contribuíram para as violações 

perpetradas pela Ditadura Militar, como juízes, promotores de justiça, agentes policiais e 

outros, que apesar de cientes das denúncias não se empenharam em garantir a 

segurança e a vida dos presos, ao não tomar as devidas providências, não solicitando 

                                                 
107 Testamento sob a Forca. Editora Brasil Debates, 1980. 
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investigação das denúncias; 

3. Instituição e/ou fortalecimento da educação e da formação contínua em Direitos 

Humanos das polícias, das forças militares e de segurança pública do país, incluindo o 

estudo da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes Lund 

e Outros – Guerrilha do Araguaia, bem como aos juízes, serventuários da justiça, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público;  

4. Criação de um programa de capacitação de juízes, serventuários da justiça, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público sobre o sistema 

regional e os internacionais dos direitos humanos, bem como sobre os tratados e 

convenções assinados e/ou ratificados pelo Estado Brasileiro para atuação nas demandas 

que se referem ao período da ditadura militar;  

5. Que o Estado brasileiro crie mecanismos jurídicos para efetivar a punição dos crimes 

sexuais cometidos por agentes do Estado na Ditadura Militar, considerando que tal crime 

é de lesa-humanidade; 

6. Que o Estado brasileiro crie mecanismos jurídicos para punição dos crimes de abortos 

forçados, esterilizações forçadas, gestações forçadas e escravidão sexual, perpetrados 

por seus agentes no contexto da ditadura militar; 

7. Que o Estado brasileiro crie mecanismos jurídicos para punição dos crimes acima 

citados (crimes sexuais, abortos forçados, esterilizações forçadas, gestações forçadas e 

escravidão sexual), de forma autônoma, não podendo os mesmos serem absorvidos 

pelos de tortura por não poderem ser considerados de menos gravidade; 

8. Inclusão nos cursos de Direito de teoria de DDHH numa perspectiva de gênero, étnico 

racial, diversidade sexual, de forma transversal no currículo; 

9. Ratificação da Convenção Sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos 

Crimes Contra a Humanidade, adotada pela Resolução nº 2391 da Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas, em 26 de novembro de 1968; 

10. Que o Estado crie Políticas e mecanismos permanentes de reparação e indenização 

às vítimas de graves violações de direitos humanos, inclusive de violência sexual, 

cometidos por seus agentes na ditadura militar; 

11. Campanhas publicitárias em todos os meios de comunicação sobre o que são graves 

violações de direitos humanos e a importância da denúncia de violência sexual. A ênfase 

das campanhas deveria ser o esclarecimento de que as vítimas não são culpadas pela 

violência sofrida; 

12. Que o Estado Brasileiro crie mecanismos jurídicos para que as mulheres grávidas ou 
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com filhos até 2 (dois) anos, presas provisoriamente, possam responder ao processo em 

liberdade e as mulheres grávidas ou com filhos até 2 (dois) anos que cumprem pena 

possam cumpri-la no regime aberto ou em prisão domiciliar, a fim de que se impeça que 

crianças fiquem presas (e portanto, punidas) ou sejam adotadas por terceiros 

indevidamente. Que as crianças tenham os necessários cuidados conforme sua idade 

mesmo que suas mães estejam condenadas.  

 

 

. 

 

 

 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



INFÂNCIA ROUBADA       13INFÂNCIA ROUBADA       13

Introdução

1. Mulheres e crianças inimigas do Estado

A Comissão Estadual da Verdade “Rubens 
Paiva” da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo realizou uma série de audiências em 
que crianças, que sofreram nas mãos da repres-
são política da ditadura, direta ou indiretamente, 
puderam relatar suas experiências e como con-
seguiram enfrentar e superar tamanha trucu-
lência. Assim, o trabalho que ora apresentamos 
visa dar conta dos relatos dessas pessoas que 
eram crianças à época da ditadura e da impor-
tância desses depoimentos para a construção 

 ... Talvez uns cinco homens me torturaram.  
Eu nunca mais voltei a ser a mesma... [...] Não há 
palavras para explicar [...] Estou tentando agora  
superar [...]  Quando me sequestraram, meu filho 
tinha 10 meses. Fazia pouco tempo que tinha 
deixado de amamentar. Quando sai da prisão, 
meu filho tinha 2 anos. No momento em que  
se pôs de pé, perdeu os pais: eu fui sequestrada 
e o pai foi assassinado... 

da verdade e da justiça. No entanto, como falar 
das crianças sequestradas, abandonadas, tortura-
das ou nascidas nos centros clandestinos da re-
pressão sem considerar a questão das mulheres, 
militantes mães e das mães não militantes, que 
por sua vez eram companheiras de militantes 
políticos. Isso porque não houve crianças atingi-
das pelo aparato repressivo que não estivessem 
vivendo com suas mães militantes e, via de re-
gra, tinham um forte vínculo com as suas mães, 
sejam militantes ou não.  Suas mães de alguma 
forma foram perseguidas, presas, sequestradas, 
assassinadas/desaparecidas pela ditadura e seus 
agentes. Ora, as crianças dependem dos adul-
tos para serem cuidadas, limpas, alimentadas 
e precisam de atenção, de amor e devem ser so-
cialmente introduzidas junto a outras crianças 
e outros adultos para crescerem em afetividade, 
dignidade e cidadania. Essas atividades têm sido 
historicamente de responsabilidade das mulhe-
res embora estas tenham convocado os homens 
para assumirem também essas tarefas, dividin-
do-as igualitariamente, tanto no âmbito domés-
tico como em relação aos cuidados. Tais fatos, 
ainda que falte muito da presença dos homens, 
vêm concorrendo para fortalecer e melhorar a 
vida em sociedade, seja para as mulheres, para 

os homens e, principalmente, para as crianças.  
Quando as crianças foram abruptamente arran-
cadas de suas mães, como ocorreu com o empre-
go deliberado da truculência dos DOI-Codis que 
usaram de violência inclusive contra as crian-
ças, elas perderam tudo isso de uma vez só: a 
segurança afetiva e os cuidados mínimos, o que 
as marcou profundamente por toda a vida. Cada 
uma teve ou tem ainda que lidar com essa ferida, 
que muitas vezes sangra, incomoda. Todo esse 
sofrimento das crianças foi também usado como 
forma de torturar as mães militantes ou mães 
não militantes. Assim, neste capítulo devemos 
ressaltar que é impossível falar das crianças 
sem tratar do quanto as mães, militantes ou não, 
foram afetadas por tudo isso que aconteceu no 
Brasil, durante a ditadura. 

Teresa Meschiatti, “Tina”, 
guerrilheira da Argentina 

A ditadura militar (1964–1985) acarretou radi-
cal mudança na política brasileira e nos países 
da região que acabaram também por implan-
tar ditaduras similares. A repressão atingiu as 
forças populares organizadas, sobretudo sindi-
calistas, camponeses, estudantes, professores, 
intelectuais e artistas. Um número incalculável 
foi preso, exilado ou passou a viver na clandes-
tinidade. A Editora Vozes publicou2 , em 1988, o 
livro Perfil dos Atingidos, organizado a partir de 

por Amelinha Teles
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1 Marta Diana. Mujeres Guerrilleras: Sus Testimonios en la militancia de los setenta, Editora Booket, Buenos Aires, 2007, p.44. Tradução livre.
2 Maria Amélia de Almeida Teles, Breve História do Feminismo no Brasil, Editora Brasiliense, São Paulo, 1993, p.64.
3 Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos (1964-1985), Imprensa Oficial, São Paulo, 2009, p. 413.
4 Idem, p. 583.

res. Ela ficou exilada durante dez anos logo após 
ter seu filho, que só veio conhecer quando ele já 
estava com 10 anos de idade, no momento em 
que ela retornou ao Brasil. Ambos tiveram que 
passar por um doloroso e inconcluso processo 
de reconhecimento e convivência. Por um longo 
tempo, um olhava para o outro e não sabia o que 
dizer, o que fazer.  

Outras crianças nunca conheceram os pais, 
por exemplo, Vanúsia, nascida na clandestini-
dade, em 27 de agosto de 1969, filha de Ranúsia 
Alves Rodrigues (1945–1973) , guerrilheira, pre-
sa, torturada e assassinada, cujos restos mortais 
nunca foram entregues a seus parentes. Vanú-
sia foi criada por duas mulheres que moravam 
na comunidade da Mangueira, na cidade de 
Recife (PE). Somente aos 23 anos viu uma foto 
da mãe, publicada no Dossiê dos Mortos e De-
saparecidos Políticos. Igualmente as meninas 
Isabel e Iara não souberam de seus pais quando 
vivos; à época do assassinato do pai, Raimundo  
Gonçalves Figueiredo (1939–1971), em 28 abril de 
1971, tinham respectivamente 2 anos e 1 ano de 
idade. Um ano depois foi assassinada a mãe delas,  
Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo (1938–
1972), em 29 de março de 1972. Elas não têm 
lembranças concretas de seus pais, procuram 
preencher as lacunas das memórias afetivas ou-
vindo relatos de parentes e militantes da época.  

O absurdo da ditadura produziu, ainda, o ab-
surdo de prender e banir crianças, fichando-as 
como subversivas, considerado-as “perigosas 
à segurança nacional’. Elas cresceram e se 
formaram fora do país. É o caso dos meninos 
criados pela “tia” Tercina Dias de Oliveira, 
militante do movimento guerrilheiro na área 
do Vale da Ribeira (SP): Ernesto Carlos Nasci-
mento (nascido em 1968), aos 2 anos de idade 
foi preso, em 1970, pelos agentes do DOPS, em 
São Paulo; Zuleide Aparecida do Nascimento 
(nascida em 1965) estava com 4 anos e 10 me-
ses; Luis Carlos Max do Nascimento, irmão de 
Zuleide, nascido em 1963, com 6 anos e 7 me-
ses de idade; e Samuel Dias de Oliveira tinha 
quase 9 anos. Todos foram banidos do Brasil 
sob alegação de que eram elementos perigosos 
e inimigos do Estado. 

Não apenas adultos, mas também crianças 
foram sequestradas e ficaram nas dependências 
dos centros de tortura onde seus pais e outros 
presos eram torturados e seviciados. Como, por 
exemplo, os irmãos Janaína e Edson Teles, de 5 
e 4 anos de idade, que estiveram por vários dias 

estudos baseados nos processos da Justiça Mi-
litar, movidos contra presos políticos. Das 7.367 
pessoas processadas, 88% eram homens e 12% 
mulheres. Estudo feito em 1970, pelo Estado 
Maior do Exército, a partir de um levantamen-
to dos presos que se encontravam à disposição 
do Exército em todo o território nacional, che-
gou a um total de mais de quinhentas pesso-
as: 56% eram estudantes ou haviam deixado 
recentemente a atividade estudantil. A idade, 
em média, era de 23 anos. Do total de presos, 
20% eram mulheres, sendo que no Rio de Janei-
ro a porcentagem de mulheres atingia 26%, no 
Nordeste 11% e no Sul não era mais do que 2%. 
O Dossiê de Mortos e Desaparecidos Políticos 
apresenta um total de 437 militantes mortos 
e desaparecidos, sendo que 11% são mulheres. 
Na região do Araguaia existiram pelo menos 
setenta guerrilheiros desaparecidos, dos quais 
doze são mulheres, ou seja, 17%. 

De qualquer forma, a participação de mulhe-
res não pode ser considerada desprezível nem 
na época, e muito menos se comparada aos dias 
atuais. Ainda hoje, com os resultados eleitorais 
de 2012, as mulheres estão sub-representadas 
na política. Na Câmara de Deputados são ape-
nas 9%, no Senado 10% e nas cidades do Rio de 
Janeiro e São Paulo as vereadoras somam 15% 
e 10% respectivamente. No Brasil ainda preva-
lece uma mentalidade de que política é coisa 
de homem. Nesse diapasão, imagine como era 
tratada a participação de mulheres nos subter-
râneos clandestinos da política, nas décadas 
de 1960/1970. Segundo o relatório da Inter- 
Parliamentary Union – organização que reúne 
os parlamentos de 162 países, o Brasil ocupa, 
no ranking de 190 países, o 119º posto em re-
lação à participação das mulheres na política. 
O Brasil tem partidos políticos sexistas que 
não oferecem condições mínimas para a parti-
cipação das mulheres, embora tenhamos uma 
mulher de esquerda, militante na luta de resis-
tência à ditadura, na Presidência da República, 
Dilma Rousseff. 

Quando se olha para o movimento de resis-
tência à ditadura, não existe uma estimativa de 
quantas militantes eram mães ou foram seques-
tradas grávidas. Mas houve militantes políticas, 
mães e/ou grávidas que foram sequestradas, 
torturadas, bem como crianças que também 
sofreram os efeitos perversos da atuação dos 
órgãos públicos voltados para a repressão polí-
tica – Soledad Viedma Barret (1945 – 1973)3 foi 

assassinada durante o episódio conhecido como 
Massacre da Chácara São Bento, em Recife (PE). 
Suspeita-se de que estivesse grávida na ocasião 
de sua morte. Mas ela teve uma filha antes, Ña-
saindy, que na época estava com um ano e oito 
meses.  A filha de Soledad não conheceu a mãe 
ou não se lembra, por conta da tenra idade. Mais, 
igualmente não conheceu o pai, José Maria Fer-
reira de Araujo, assassinado (e desaparecido) no 
DOI-CODI/SP, em 23 de setembro de 1970. De 
acordo com Elio Gaspari, no livro A Ditadura 
Escancarada4, “[...] a mitológica Dina (Dinal-
va Oliveira Teixeira: 1945–1974) foi assassina-
da grávida. Ela estava sob o controle do major 
Curió [do Exército]”. Esses são exemplos, outros 
apresentamos mais à frente, cujos números são 
incalculáveis, que mostram como a infâmia da 
ditadura atingiu crianças, roubando-lhes a in-
fância inclusive ao se abater sobre suas mães.

Muitas das crianças que aqui tratamos, filhas 
de militantes políticas (os) sequestradas (os), 
foram mantidas em cárceres clandestinos, nas-
cidas em cativeiros, torturadas ou ameaçadas 
de serem submetidas a torturas, algumas foram 
arrancadas dos braços de suas mães, impedidas 
de serem amamentadas e afagadas, outras che-
garam a ser torturadas mesmo antes de nascer, 
ou assistiram às torturas em seus pais ou, então, 
viram os pais serem assassinados. Quase todas 
eram filhas e filhos de mulheres militantes polí-
ticas. 

Crianças também nasceram em cativeiro. Lia 
Cecília foi uma delas. Hoje com 39 anos, nasci-
da em 1974, na região da guerrilha do Araguaia, 
filha de um guerrilheiro do Araguaia, desapa-
recido, Antonio Teodoro de Castro (1945–1974), 
que era conhecido na área da guerrilha como 
Raul. Sobre sua mãe, não há nenhuma informa-
ção, mas encontra-se desaparecida desde aquela 
época. Teria Lia nascido no cativeiro e seus pais 
mortos em seguida? Haveria outras crianças da 
região do Araguaia com história semelhante à 
de Lia? Haveria outras crianças nascidas nos 
campos de concentração, criados pelos milita-
res, na região da guerrilha? São perguntas para 
as quais até hoje não há respostas. São situações 
que não foram devidamente esclarecidas. Cabe 
ao Estado brasileiro esclarecer esses fatos.  

Algumas crianças puderam ir com suas mães 
para o exílio, mas houve aquelas cujas mães par-
tiram sozinhas sem que seus filhos pudessem ir 
por questões econômicas ou de segurança. É o 
caso de Ieda Reis, guerrilheira da VAR-Palma-
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no DOI-CODI/SP e num centro clandestino da 
repressão, em São Paulo, onde ouviam os gritos 
de tortura de seus pais e de outros presos que ali 
se encontravam.

 Houve crianças que foram torturadas para 
forçar seus pais a denunciarem outros compa-
nheiros. Gino Ghilardini, à época, com 8 anos 
de idade, filho de Luis Ghilardini (1920–1973), 
comunista assassinado sob torturas no DOI-CO-
DI/RJ, foi preso juntamente com a mãe, Oran-
dina. Ambos foram torturados. O menino Gino 
conta que era violentado para o pai falar o que 
sabia: “Eu ouvia meu pai ali perto gemendo, eu 
escutava, mas não podia fazer nada”. Passados 
uns dias, Gino foi encaminhado e ficou durante 
vários meses na Fundação Nacional do Menor 
no Rio de Janeiro.

Pais foram assassinados diante de suas crian-
ças, tal qual ocorreu com a família Lucena. An-
tonio Raimundo Lucena (1922 – 1970) foi assas-
sinado em 20 de fevereiro de 1970 na frente de 
seus filhos de 3 e 6 anos, respectivamente. O fi-
lho mais velho, de 18 anos, estava sequestrado 
e sofria torturas no DOI-CODI/SP. Sua esposa, 
Damaris Lucena, foi presa, torturada e banida 
do país juntamente com os filhos pequenos.

Houve crianças cujas mães foram sequestra-
das por serem esposas de militantes comunis-
tas. Assim aconteceu com Marilda, esposa do 
militante comunista Carlos Nicolau Danielli 
(1929 – 1972), assassinado sob torturas no DOI-
-CODI/SP. Ela foi sequestrada e seus filhos, 
Vladimir, Valdenir e Vladir, com 9, 7 e 6 anos 
de idade, sofreram muito por se sentirem sozi-
nhos e abandonados. O mesmo aconteceu com 
a esposa de Rafael Martinelli, dirigente do mo-
vimento sindical. Enquanto ele foi perseguido 
e sequestrado pelos agentes da repressão, ela 
foi levada para as dependências do DOI-CO-
DI, do jeito como costumava ficar em sua casa, 
descalça. A esposa de Martinelli não tinha ne-
nhuma participação política. Mas seus três fi-
lhos ficaram sós e abandonados enquanto ela 
estava submetida aos interrogatórios e tortu-
ras naquele órgão.

 Outro caso emblemático da violência da  
ditadura sobre as crianças é o dos filhos de  
Virgilio Gomes da Silva (1933 – 1969), militante 
da ALN – Ação Libertadora Nacional –, assas-
sinado sob torturas pelo DOI-CODI/SP, sendo 
Virgílio um desaparecido político, pois seus 

restos mortais até hoje não foram entregues a 
seus familiares para um sepultamento digno. 
Os filhos de Virgílio eram crianças e foram 
presos com a mãe, que não era militante, Ilda 
Martins da Silva. Ilda foi interrogada, tortura-
da e separada dos filhos: 

“Eu não queria me separar deles de jeito 
nenhum, veio uma freira, pegou-os e os levou 
para o DOPS/SP. Eles ficaram dois dias lá e 
depois foram levados para o Juizado de Meno-
res, onde permaneceram por dois meses. Isa-
bel, a mais nova, era um bebê de 4 meses, foi 
hospitalizada e quase morreu. Eu fiquei presa 
por nove meses e estive incomunicável, não 
podia ver meus filhos ou saber deles. E eu não 
tinha participação política em nada”.

Muitas das crianças aqui tratadas se tornaram 
adultos atormentados, vítimas de um sofrimen-
to mental permanente, devido à tamanha vio-
lência cometida contra eles. Não suportaram e 
acabaram morrendo. É o caso de Carlos Alexan-
dre Azevedo (Cacá) que se matou aos 39 anos 
de idade. Filho de pai e mãe, militantes, Cacá, 
quando tinha 1 ano e 8 meses, teve sua casa in-
vadida por policiais do DOPS/SP, no dia 15 de 
janeiro de 1974. Como começou a chorar, os po-
liciais deram-lhe um soco na boca que começou 
a sangrar. Com o corte nos lábios, sangrando, 
foi levado para o DOPS/SP e passou por mais 
de 15 horas em poder dos homens da repressão. 
No DOPS/SP, os pais ouviram relatos de outros 
presos de que ele teria levado também choques 
elétricos. Mais tarde, o bebê foi entregue aos 
avós maternos, em São Bernardo do Campo 
(SP). Como disse o pai anos depois: 

“Na verdade, em vez de entregue, ele foi jo-
gado ao  chão. Acabou com um machucado a 
mais na cabeça. Isso me foi contado. O certo 
é que ele ficou apavorado. E esse pavor tomou 
conta dele. Entendo que a morte dele foi o limi-
te da angústia”7.

A ignomínia de crianças nascidas de estupros 
praticados por agentes do Estado existiu, ainda 
que não se toque nesse assunto, presas políticas 
foram insultadas em sua dignidade e violenta-
das nos chamados DOI-CODIs e outros centros 
de tortura. O silencio é permanente em torno da 
questão. As razões para o silêncio permanente 
que paira sobre o assunto são muitas: a profun-
da humilhação de ser uma mulher estuprada e 
ainda mãe de uma criança filha de um estupro 

cometido por torturadores. E a questão perma-
nece interdita. Se ainda prevalece a ideia de que 
a palavra das mulheres não é crível nos dias de 
hoje, o que dizer naqueles anos de chumbo quan-
do mulher era assunto proibido e considerado 
“subversivo”. A revista Realidade, de janeiro de 
1967, n. 10, teve sua edição especial dedicada à 
situação das mulheres apreendida pela censura. 
O jornal Movimento, n. 45, foi totalmente censu-
rado, por realizar uma edição voltada para “O 
Trabalho da Mulher no Brasil”. São exemplos 
mostrando que o fato de falar sobre as mulheres, 
revelando dados de sua realidade na família, no 
trabalho, na educação e na sociedade causava 
muita preocupação às autoridades militares que 
eram extremamente misóginas. Tanto é que é 
um dos ditadores (General Figueiredo, 1978-
1985) chegou a dizer em público que: “... mulher 
e cavalo a gente só conhece quando monta”.

Deve-se ressaltar, também, que a violência 
sexual acarreta consequências de longo prazo 
não só às vítimas como para todo o grupo so-
cial a que elas pertencem, inclusive pode levar 
à infertilidade.   

Ainda nos dias atuais, as militantes que so-
breviveram não se sentem fortalecidas e com 
garantias para denunciar os torturadores/es-
tupradores e ver a apuração de tais crimes. Há 
uma ausência de ações políticas no sentido de 
oferecer oportunidade para uma narrativa pú-
blica sobre o estupro cometido dentro de ór-
gãos policiais. Não vamos aqui descrever os 
casos, mas não podemos deixar de reconhecer 
sua existência. Registrar que houve o estupro 
como prática de tortura nos órgãos de repressão 
durante a ditadura militar é o começo para des-
velar os horrores cometidos contra as mulheres 
durante a ditadura. 

Embora desde o século XV, possam ser encon-
tradas referências ao estupro como violação das 
normas relativas à guerra e passível de punição, 
o que ainda se constata são os grandes entra-
ves para se fazer a denúncia desses crimes. Não  
há nenhuma política reparatória nesse sentido 
no Brasil8.

5 Idem, p.411.
6  Revista Brasileiros, nº.68, março de 2013: “Subversivos: Acredite”. “Estas crianças foram presas e banidas do Brasil. Mais de quarenta anos     
  depois elas contam como sobreviveram. Há quem não tenha conseguido, quando meninos são fichados como terroristas”, Luiza Villaméa, p.54.
7 Idem, p.64, matéria de Luiza Villaméa.  
8  Adriana Sader Tescari, Violência Sexual contra a Mulher em Situação de Conflito Armado, Editora Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2005, p.38.
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Muitas mulheres que, nas prisões brasileiras  
tiveram sua sexualidade conspurcada  
e os frutos do ventre arrancados, certamente 
preferiram calar-se, para que a vergonha  
suportada não caísse em domínio público.  
Hoje, no anonimato de um passado marcante,  
elas guardam em sigilo os vexames e as  
violações sofridas.  No entanto, outras  
optaram por denunciar na Justiça Militar  
o que padeceram, ou tiveram seus casos  
relatados por maridos e companheiros.9

O projeto Brasil Nunca Mais consistiu na pri-
meira pesquisa realizada a partir dos processos 
contra presos políticos transitados no Superior 
Tribunal Militar (STM) no período de abril de 
1964 a 1979, sob a responsabilidade da Comissão 
de Justiça e Paz. O conteúdo do Projeto reuniu 
707 processos completos e dezenas de outros in-
completos num total de um milhão de documen-
tos. O estudo desses processos e a sistematização 
das informações foram realizados de 1979 a 1985. 
No final dos trabalhos, foi publicado um livro com 
o nome Brasil: Nunca Mais, que reúne denúncias 
contidas nos autos dos processos de militantes 
políticos, mulheres e homens, nas auditorias mi-
litares, na época da ditadura militar.

Militantes ou esposas de militantes, grávidas, 
foram vitimas do aborto forçado, praticado por 
agentes policiais dos DOI-CODIs. Muitos desses 
abortamentos foram denunciados nas audiências 
da Justiça Militar. Eis o relato de alguns desses 
casos: 

O auxiliar administrativo José Ayres Lo-
pes, 27 anos, preso no Rio, declarou em 197210: 
“(...) que, por vezes, foram feitas chantagem com 
o depoente em relação à gravidez de sua esposa, 
para que o depoente admitisse as declarações, 
sob pena de colocar sua esposa em risco de abor-
to e, consequentemente, de vida; (...)”.

O estudante José Luiz de Araújo Saboya, de 
23 anos, no Rio, denunciou: “(...) que durante o 
período em que esteve no DOPS, em seguida no 
CODI, a sua esposa se encontrava em estado de 

2. Denúncias de mulheres grávidas publicadas  
     pelo projeto “Brasil Nunca Mais”

gestação e permaneceu detida como elemento de 
coação moral sobre o interrogando; (...)”.

Helena Moreira Serra Azul, 22 anos, estudante, 
no Conselho de Justiça, em Recife (PE) , ao ser 
interrogada, relatou: “(...) que o marido da interro-
ganda ficou na sala já referida e ela ouviu, do lado 
de fora, barulho de pancadas; que, posteriormente, 
foi reconduzida à sala onde estava o seu marido, 
que se apresentava com as mãos inchadas, a face 
avermelhada, a coxa tremendo e com as costas 
sem poder encostar na cadeira; que o Dr. Moacir 
Sales, dirigindo-se à interroganda, disse que, se ela 
não falasse, ia acontecer o mesmo com ela; (...) na 
Delegacia, todos já sabiam que a interroganda es-
tava em estado de gestação; (...)”.

Helena Mota Quintela, vendedora, 28 anos, em 
1972, em Recife, denunciou: “(...) que foi ameaçada 
de ter o seu filho ‘arrancado à ponta de faca’; (...)”.

Hecilda Mary Veiga Fonteles de Lima, 25 anos, 
estudante, ao depor, relatou como se deu o nasci-
mento de seu filho: “(...) ao saber que a interrogan-
da estava grávida, disse que o filho dessa raça não 
devia nascer; (...) que a 17.10 foi levada para prestar 
outro depoimento no CODI, mas foi suspenso e, no 
dia seguinte, por estar passando  mal, foi transpor-
tada para o Hospital de Brasília; que chegou a ler 
o prontuário, por distração da enfermeira, cons-
tando do mesmo que foi internada em estado de 
profunda angústia e ameaça de parto prematuro; 
que a 20/2/1972 deu à luz e 24 horas após o parto, 
disseram-lhe que ia voltar para o PIC (Policia de 
Investigações Criminais); (...).”

Maria José da Conceição Doyle, estudante de 
Medicina, em 1971, em Brasília: “(...) que a inter-
roganda estava grávida de 2 meses e perdeu a 
criança na prisão, embora não tenha sido tortura-
da, mas sofreu ameaças; (...)”.

Maria Cristina Uslenghi Rizzi, 27 anos, secretária, 
denunciou à Justiça Militar de São Paulo: “(...) so-
freu sevícias, tendo, inclusive, um aborto provoca-
do que lhe causou grande hemorragia, (...)”.

Olga D´Arc Pimentel, 22 anos, professora, em 
1970, no Rio: “(...) sevícias, as quais tiveram, como 
resultado, um aborto provocado que lhe causou  
grande hemorragia, (...)”.

Luíz Andréa Favero, 26 anos, professor, pre-
so em Foz do Iguaçu, declarou na Auditoria 
Militar de Curitiba, em 1970, o que ocorrera a 
sua esposa: “(...) o interrogando ouviu os gritos 
de sua esposa e, ao pedir aos policiais que não 
a maltratassem, uma vez que a mesma se en-
contrava grávida, obteve como resposta uma  
risada; (...) que ainda neste mesmo dia, teve o in-
terrogando noticia de que sua esposa sofrera uma 
hemorragia, constatando-se posteriormente, que 
a mesma sofrera um aborto; (...)”.

Regina Maria Toscano Farah, estudante, 23 
anos, ao depor, no Rio, declarou: “(...) que molha-
ram o seu corpo, aplicando consequentemente 
choques elétricos em todo o seu corpo, inclusive 
na vagina; que a declarante se achava operada 
de fissura anal, que provocou hemorragia; que se 
achava grávida, semelhantes sevícias lhe provo-
caram aborto; (...)”.

As marcas da tortura permanecem, como mos-
tra o testemunho de Isabel Fávero, ex-militante 
da VAR-Palmares, presa em 5 maio de 1970, em 
Nova Aurora, cuja denúncia foi feita, quarenta 
anos antes, pelo seu marido, Luiz Fávero11. Ela 
relata com detalhes o abortamento sofrido e de-
nunciado pelo seu marido na época: “Eu ficava 
horas numa sala, entre perguntas e tortura física. 
Dia e noite. Eu estava grávida de dois meses, e 
eles estavam sabendo. No quinto dia, depois de 
muito choque, pau de arara, ameaça de estupro 
e insultos, eu abortei. Depois disso, me colocaram 
num quarto fechado, fiquei incomunicável”. 

Outra mulher e militante política, Nádia Lu-
cia do Nascimento, integrante do MR-8, presa 
em São Paulo, em 1974, grávida de seis meses, 
no DOI-CODI/SP, foi colocada na “cadeira 
de dragão” pelo torturador conhecido por Ca-
pitão Ubirajara (delegado da polícia civil de  
São Paulo, que integrava as equipes de tortu-
radores do DOI-CODI/SP, cujo nome oficial é  
Aparecido Laerte Calandra). Depois de arranca-
da a roupa, ela levou choque elétrico por todo o 
corpo, o que fez com que abortasse. Ficou duran-
te dias com fortes hemorragias e dores, sem se-
quer um atendimento médico12. 

9 Brasil: Nunca Mais, Editora Vozes, 1986, Petrópolis, p.43.
10 Idem, pp.48-50.      
11 Idem, p 50.
12 Testemunho dado à Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
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2. Denúncias de mulheres grávidas publicadas  
     pelo projeto “Brasil Nunca Mais”

... me espanta a capacidade que se  
tem de sobreviver ao horror.13

... à ameaça de morte, podemos responder  
com uma nova vida.14

3. Maternidade, infância, clandestinidade    
     e terror de Estado

A maternidade foi usada, das mais diversas 
formas, pela repressão política como meio de 
tortura, para enlouquecer e aniquilar militantes, 
o que acarretou uma sobrecarga pesada do pon-
to de vista emocional e físico, de forma especial, 
às crianças e às mulheres, que, ao serem violen-
tamente reprimidas por sua militância de con-
testação à ditadura, ou por serem filhas de mi-
litantes, eram submetidas às mais vis torturas, 
sejam psicológicas ou físicas, por serem mães 
e terem seus filhos pequenos, ou simplesmente 
porque eram crianças, filhas de “comunistas”. 

As militantes na luta contra a ditadura militar, 
de um modo geral, pertenciam a organizações 
políticas clandestinas, pois era taxativamente 
proibido se organizar e se expressar de maneira 
pública sob a vigência dos governos militares. 
Portanto, as normas dessas organizações eram 
bastante rígidas devido às questões de seguran-
ça. A militância clandestina precisava de escon-
derijos para se encontrar, planejar atividades 
cotidianas. Eram casas/residências, conhecidas 
como “aparelhos”. Para manter uma fachada le-
gal era conveniente destacar um casal de mili-
tantes jovens para cuidar do “aparelho”. Diante 
de um casal com essas características as suspei-
tas junto à vizinhança eram bem menores.

 As mulheres militantes, ao decidirem pela 
maternidade, eram advertidas de forma sistemá-
tica sobre o que poderia lhes advir caso caíssem 
nas garras da repressão. Havia reações negati-
vas em relação à escolha pela maternidade. As 
organizações, de um modo geral, não adotavam 
nos seus planos de ação o enfrentamento dos 
problemas do cotidiano, considerados menores 
e que deveriam ser postergados para quando 
houvesse o triunfo da revolução. Por outro lado, 
existia o compromisso, nas mais diversas cir-
cunstâncias, de proteger mulheres e crianças 
das garras perversas da repressão. Algumas 
organizações excluíam as grávidas ou mães de 

crianças pequenas das tarefas políticas e/ou mi-
litares, no sentido de impedir que acontecesse 
o pior: a mãe ter sua criança torturada e/ou se-
questrada, usada como refém pelos agentes da 
repressão, assim como as crianças assistirem 
suas mães ou seus pais sendo torturadas (os). A 
relutância em aceitar as mães como militantes 
não era sem razão. A repressão política não pou-
pou nem crianças nem mulheres grávidas. Mui-
tas mulheres abortaram nas dependências dos 
DOI-CODIs de tanto apanharem e levarem cho-
que na barriga, vagina e demais partes do corpo. 

Assim como existiram mulheres que tiveram 
seus partos, na mais ferrenha clandestinidade, ou-
tras tiveram seus filhos na cadeia, como Hecilda, 
Crimeia Schmidt, Linda Tayah. Todas foram pre-
sas grávidas e, mesmo sendo muito torturadas, 
permaneceram grávidas e seus filhos nasceram 
sob a ameaça de torturas sendo que algumas des-
sas crianças sofreram a tortura ainda na barriga 
de suas mães. Nessa seara, temos o caso do Joca, 
João Carlos Schmidt de Almeida Grabois. Sua 
mãe, Criméia, foi presa com sete para oito meses 
de gravidez. Levou choques elétricos, foi espanca-
da em diversas partes do corpo e sofreu socos no 
rosto. Quando os carcereiros pegavam as chaves 
para abrir a porta da cela e levá-la à sala de tortura, 
o seu bebê ainda na barriga começava a soluçar. 
Nasceu na prisão e, mesmo anos depois, quando 
ouvia o barulho de chaves, voltava a ter soluços.

As crianças que viviam na clandestinidade, de 
um modo geral, moravam nos “aparelhos” que 
poderiam ser invadidos, vasculhados e seques-
trados os que ali se encontravam, pelos agentes 
dos órgãos de repressão. A perseguição policial, 
ora velada, ora aberta, era constante na vida da 
militância. O risco era permanente. As crianças, 
na sua maioria, precisavam ter nomes falsos. Não 
sabiam o verdadeiro nome de seus pais por ques-
tão de segurança. As distintas tarefas partidárias 
que compunham uma ação política ou armada 
de maior envergadura se faziam de forma com-
partimentada e, muitas vezes, era pouco o tempo 
para se preparar e tomar conhecimento do perigo 
iminente. As mulheres militantes participavam 
igualmente da concretização das tarefas políticas 
e militares, o que talvez tenha sido a grande no-

vidade da época. De qualquer forma, as ativida-
des domésticas recaíam mais sobre as mulheres. 
O comando era sempre dos homens, mesmo que 
as mulheres tivessem desempenho igual ao dos 
homens. Eram eles que estavam nas direções das 
organizações, com raríssimas exceções, mas as 
mulheres agiram com coragem e criatividade. 

Dessa vez as mulheres não precisavam vestir-se 
de homem para ir à guerra como fez Maria Qui-
téria em outros tempos. Embora muitos coman-
dantes esperassem que as mulheres se compor-
tassem como homens. Segundo a ex-guerrilheira 
Crimeia, muitas mulheres que optaram pela luta 
política aprenderam a afirmar a diferença e bus-
car novas formas de fazer política. Afinal, dessa 
vez as mulheres foram à luta por conta própria, 
por sua própria decisão e ali entraram para valer. 
Suzana Lisboa, militante da ALN na década de 
1970, considera que “(...) era vantajosa, do ponto 
de vista do desempenho da organização, a inte-
gração de mulheres na luta armada (...)”. 

Ela afirma que numa sociedade machista em 
que a mulher não era reconhecida e considerada, 
uma guerrilheira teria mais facilidade de sair de 
uma ação militar e se confundir na multidão. As 
mulheres tinham mais facilidades de obter do-
cumentos falsos. Não precisavam de atestado de 
reservista. E com isso tornava-se mais fácil con-
seguir um emprego e manter uma fachada legal.  
Muitas chegaram a ser citadas pelos agentes da 
repressão, que eram pegos de surpresa ao se de-
frontarem com mulheres dispostas a enfrentar o 
inimigo com tanta ousadia e destreza. Eles se as-
sustavam com o fato de que essas mulheres rom-
piam, sistematicamente, com os papéis sociais 
que lhes eram e ainda são impostos de submis-
são, dependência, falta de decisão e coragem. 

A vida política realizada às escondidas da 
ditadura e da repressão política aproximava os 
militantes e era comum entre eles uma conversa 
sobre assuntos mais íntimos. A clandestinida-
de e a perseguição constante os tornavam mais 
afetivos e mais próximos. A igualdade entre os 
sexos era, como ainda é hoje, uma proposta a ser 
alcançada. Cada minuto vivido era intenso, por-
que o perigo e a morte rondavam por perto.

13 Susel Oliveira da Rosa,  Mulheres: Ditaduras e Memórias, Editora Intermeios, São Paulo, 2013,  Carta de Danda Prado, p.180. (Coleção Entregêneros).
14  Fala de Crimeia Alice Schmidt de Almeida, ex-guerrilheira do Araguaia,  publicada no livro já citado: Breve História do Feminismo no Brasil, p.72.
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Entretanto, surgiam fatores que aceleravam 
mudanças de hábitos e costumes na sociedade 
brasileira. O capitalismo se desenvolvia rapida-
mente com o aumento excessivo da exploração 
da mão de obra, o achatamento salarial, o incen-
tivo e os subsídios estatais para a instalação de 
multinacionais. A partir da expulsão da popula-
ção do campo, há uma transferência abrupta de 
um grande contingente da população da área ru-
ral para as áreas urbanas em busca de trabalho e 
sobrevivência. As mulheres, em geral, passaram 
a ter novas atribuições, seja na chefia da família 
ou na competição para o mercado de trabalho, 
fazendo crescer a participação da mão de obra 
feminina. Elas passaram a ter mais possibilida-
des de controlar o número de filhos que queriam 
ter. A pílula anticoncepcional, descoberta em 
1960, começou a ser popularizada. As mulheres 
começaram a exercer o direito ao prazer sexual 
sem necessariamente ficarem grávidas. As mu-
lheres, então, travaram um movimento de rup-
tura do tabu da virgindade. Passaram a exercer 
uma maior liberdade sexual subvertendo a or-
dem dada pelo acirramento da repressão política 
e moral. Desse modo, a maternidade começa a ser 
exercida como um direito de escolha. A média de 
filhos por mulher era em torno de seis em 1960 
e caiu para cerca de dois, no final do século 20.  
Assim, as mulheres lograram por se tornar mais 
independentes, a assumir mais atividades nos es-
paços públicos, seja nas escolas ou no mercado de 
trabalho. Aproximavam-se, mesmo sem ter cons-
ciência plena, das incipientes ideias feministas.

Nos anos de 1970, no mundo ocidental, vivia-se 
o auge da segunda onda feminista, na qual as mu-
lheres conduziram bandeiras que reivindicavam 
o direito de decidir sobre o próprio corpo, que as 
questões do plano pessoal deveriam ser tratadas 
também no campo político. Tratavam de temas 
como corpo, sexualidade, prazer sexual, aborto e 
a maternidade. Queriam desfazer a ideia de que 
tinham um único destino selado, o de serem mães. 

Tais ideias circulavam junto às militantes, ain-
da que com mais dificuldade, devido à falta de 
liberdade e a perseguição constante que as im-
pediam, muitas vezes, de discutir questões do 
cotidiano. Acreditava-se que somente após a 
revolução socialista haveria oportunidade para 
cuidar de assuntos do campo pessoal, cultural. 
Portanto, a questão das mulheres ficaria para 
depois. Paradoxalmente, as mulheres que deci-
diram pela militância de oposição à ditadura, 
eram, de um modo geral, pessoas que tinham 
maior independência e autonomia. Tiveram que 
enfrentar muitas barreiras de ordem pessoal, 
familiar, profissional, para assumir a posição 
política de enfrentamento ao autoritarismo. As-
sumiram o papel histórico de protagonistas de 
ações libertárias, tornando-se sujeitos políticos, 
atuantes na construção de uma sociedade justa 
e democrática. A maioria delas exerceu de forma 
destemida o direito de escolha nos mais diver-
sos campos da vida inclusive em relação a ser ou 
não mães. Mas insistiram em tratar as questões 
pessoais no plano político das organizações. Fo-
ram, ainda que nem todas estivessem conscien-
tes disso, as pioneiras do feminismo dos anos de 
1970 no Brasil e região. 

As militantes tiveram que romper com os este-
reótipos femininos e se empenharam em ações 
que eram restritas a homens, como o manejo de 
armas, a elaboração de estratégias de resistên-
cia para driblar o inimigo, entre outras. Não se 
deixaram intimidar, de ter desejos e manifestá-
-los, não recusaram tarefas por causa da mens-
truação, de um abortamento, da gravidez ou 
aleitamento. E aquelas que caíram nas garras 
do inimigo, grávidas ou não, de um modo geral, 
enfrentaram seus algozes de maneira firme e al-

... A inserção do feminismo no movimento pela 
recuperação da democracia passava por uma 
critica ao autoritarismo não apenas como  
o sistema político-militar que governava a  
maioria dos países latino-americanos, mas 
ampliava essa crítica identificando o  
autoritarismo como sistema de relações de 
disciplinamento e de dominação que  
aprofundava a situação de subordinação  
e opressão das mulheres no continente...

                                                         Lilian Letelier 15

4. Mudanças profundas na vida das mulheres  
     sob a égide do autoritarismo

tiva. As mulheres mães, por sua vez, enfrenta-
ram a dupla ou talvez tripla opressão (enquanto 
pertencentes ao sexo feminino, como parte do 
povo em luta e como mães) sem deixarem de ser 
“sujeitos políticos”, conscientes de suas ações e 
seus significados. 

O corpo, a sexualidade e a maternidade ocu-
pam lugares centrais no processo histórico de 
discriminação contra as mulheres. A subordi-
nação e opressão das mulheres se dá, em gran-
de medida, pelo controle do corpo feminino. A 
expressão maior deste controle é a violência 
contra as mulheres – prática tão antiga e natu-
ralizada que, naqueles anos de ditadura, preva-
lecia o ditado popular: “Em briga de marido e 
mulher não se mete a colher”, “embora fossem” 
violentadas/espancadas e assassinadas as mu-
lheres. Assim como também se entendia que 
os homens tinham uma necessidade irrefreável 
e incontrolável de sexo. Daí a justificativa da 
prática da violência sexual contra as mulheres. 
A culpa de serem estupradas recaía sobre as 
próprias mulheres vítimas. Daí a dificuldade de 
se denunciar os estupros. A desigualdade entre 
os sexos tem sido estruturalmente estabelecida 
ainda nos dias de hoje. O que dizer de quase 
meio século atrás? Quando nem mesmo havia 
sido conquistada a igualdade jurídica e formal. 
No Código Civil daquela época, o homem podia 
pedir a anulação do casamento se a mulher não 
fosse virgem e não tivesse avisado a ele com a 
devida antecedência e precaução. O pai podia 
deserdar a filha “desonesta”. A honestidade das 
mulheres significava uma sexualidade reprimi-
da. Tanta tirania atingia as mulheres como um 
todo, reforçava e justificava as ações repressivas 
nos espaços públicos como privados. 

Some-se a isso o fato de que havia uma campa-
nha de controle da natalidade incentivada pelos 
Estados Unidos – baseada na ideologia imperia-
lista – contra o nascimento de filhos de pobres no 
Brasil e em diversos países, denominados à época 
como países do Terceiro Mundo17.  

O estado ditatorial patrocinava iniciativas de 
controle da natalidade promovidas pela Bemfam 
– Sociedade Civil de Bem Estar Familiar –, criada 

15 In Maria Betânia Ávila (org.), Textos e Imagens do  Feminismo: Mulheres Construindo a Igualdade,  SOS-Corpo, Recife, 2001, p.198.   Revista Brasileiros, nº.68, março de 2013.
16 Hoje creche é um direito constitucional da criança pequena à educação. Mas há mais de dez milhões de crianças brasileiras que vivem no Brasil, sem poder usufruir deste direito  
    por falta da construção de creches. (N. da A.)
17 Países do Terceiro Mundo eram os países pobres ou subdesenvolvidos. Segundo a teoria  terceiro mundista, o mundo era dividido em países capitalistas (Primeiro Mundo),  
    socialistas (Segundo Mundo) e os demais eram do Terceiro Mundo. (N. da A.) 
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durante a ditadura militar, em 1965, e reconhecida 
como órgão de utilidade pública. O governo mili-
tar assumiu um caráter ambíguo: mantinha uma 
postura oficial de não intervencionismo na vida 
das pessoas quanto à decisão de ter ou não ter fi-
lhos. Mas na prática abria caminhos, com subsí-
dios e facilidades substanciais para ações antina-
talistas, com acordos entre as secretarias de saúde 
e a Bemfam nos diversos estados brasileiros, prio-
rizando os mais pobres, impondo, de forma crimi-
nosa e irresponsável, a esterilização em massa. 
Por outro lado, os serviços públicos de saúde 
não ofereciam sequer informação e muito menos 
orientação quanto ao uso dos meios contracepti-
vos. Essa postura contribuiu enormemente para 
a expansão das esterilizações femininas e de 

doenças gravíssimas de hipertensão. Os índices 
apresentados naquela época já eram altíssimos: 
em Pernambuco, 18,9% das mulheres de 15 a 44 
anos se encontravam esterilizadas (trompas liga-
das) enquanto 12,5% usavam pílulas; em Manaus, 
33% das mulheres estavam com as trompas liga-
das; 17% no Piauí; e 15% das paulistas. Estavam ex-
cluídas desses cálculos as mulheres esterilizadas 
por outros motivos, como abortos mal feitos ou 
pelo uso inadequado de pílulas ou do DIU (Folha 
de São Paulo, edição de 17 jul. 1983). A ação da 
Bemfam e de outras entidades congêneres, com 
o suporte do Estado brasileiro, reduziu drastica-
mente os índices de fertilidade no Brasil, inclu-
sive em áreas com baixa densidade demográfica 
como na Amazônia. 

Nesse contexto, as militantes políticas que 
decidiram ser mães, o fizeram em condições de-
safiadoras tanto por lutarem contra a ditadura 
militar como ainda pela ousadia de se engravi-
darem. Tomaram o caminho da descoberta do 
corpo, se apropriaram dele, de sua sexualidade 
e das próprias decisões tanto em relação à re-
produção como ao exercício da sexualidade e da 
atividade política.  Assim também como aquelas 
que decidiram o aborto e o realizaram em condi-
ções de clandestinidade: sem lei e sem recursos 
materiais. Foram mulheres que ousaram exercer 
o direito de escolha até as últimas consequências.

5. Mas afinal, o que é gênero?

Hoje, com o avanço das ciências sociais e da 
ciência, em geral, pode-se contar com recursos  
teóricos e políticos valiosos para enfrentar a dis-
criminação histórica contra as mulheres. A cate-
goria gênero, entendida aqui como instrumento 
de análise da construção social e das relações 
entre os sexos, ao ser usada para dimensionar 
as causas estruturais e sociais das desigualda-
des entre mulheres e homens, desconstrói como 
naturais e/ou próprias da natureza humana, a 
subjugação, discriminação e opressão das mu-
lheres. É necessário que no uso da categoria 
gênero deva ser incorporado o conceito de divi-
são sexual do trabalho, pois esta se encontra no 
centro do poder que os homens exercem sobre 
as mulheres. Observa-se que a divisão sexual do 
trabalho é uma realidade em todas as socieda-
des humanas e é a base da desigualdade social 
entre os sexos. Os homens têm ocupado por um 
longo período histórico os espaços públicos, vin-
culados à produção e adquirindo o poder econô-
mico e político enquanto as mulheres ficaram 
por muito tempo restritas aos espaços privados, 
incumbidas de realizar as tarefas domésticas e 
de cuidados. As mulheres, ao saírem para ocu-

Não se nasce mulher, torna-se. 
                            Simone de Beauvoir, em 1949

par o seu lugar no mercado de trabalho e bus-
car formação profissional e política tiveram que 
arcar com o ônus de exercer, ao mesmo tempo, 
as atividades do mundo privado e do público, o 
que lhes têm ocasionado uma enorme sobrecar-
ga de trabalho e de responsabilidade. Ocorre a 
chamada dupla jornada de trabalho (o trabalho 
na produção e na reprodução), o que traz difi-
culdades para sua participação na sociedade. 
Assim podemos perceber que a divisão sexual 
do trabalho impõe uma divisão dos papéis so-
ciais masculinos e femininos, que são construí-
dos culturalmente e que determinam uma maior 
valorização dos homens em detrimento das mu-
lheres. As mulheres têm sido, assim, impedidas 
de exercerem o poder de decisão. Por exemplo, 
tanto a mulher quanto o homem podem dar ba-
nho no bebê ou trocar sua fralda. Não se trata de 
um problema físico ou hormonal. Se as mulheres 
têm sido mais eficientes nesse trabalho é porque 
se capacitaram para isso por muito mais tempo. 
Com isso queremos mostrar que as desigualda-
des entre homens e mulheres não são naturais. 
Foram historicamente construídas. A categoria 
gênero vem justamente mostrar que as desigual-
dades podem ser desnaturalizadas e descons-
truídas. Empregar a categoria gênero na análise 
da realidade aprofunda o conhecimento e leva 
a rejeitar o determinismo biológico. Não são 
os aspectos biológicos e sexuais que criam as 

desigualdades sociais, econômicas e políticas. 
As desigualdades são fruto da arbitrariedade e 
das injustiças sociais, o que cria condições de 
inferioridade para alguns segmentos e classes 
sociais. Enquanto as diferenças são biológicas e 
devem ser respeitadas,  as desigualdades devem 
ser erradicadas. 

 O conceito de gênero, articulado às demais 
categorias, clássicas ou não, como raça, etnia, 
geração, orientação sexual, classes sociais, apro-
funda a compreensão da realidade e desconstrói 
a ideia de que o homem é o paradigma da huma-
nidade. Inscrevem-se, portanto, nos paradigmas 
da humanidade, mulheres e homens porque am-
bos são humanos. Desse modo são constituídos 
novos atores e novos sujeitos políticos, revelam-
-se métodos transformadores que devem nos le-
var a mudanças profundas e compatíveis com a 
diversidade e as necessidades humanas. A sub-
missão das mulheres ao poder dos homens, vista 
até então como processos naturalizados, passa a 
ser questionada e ressignificada. 

 Hoje, graças às lutas feministas de mulheres, 
há nos diversos níveis do Estado brasileiro (fe-
deral, estadual e municipal) ações e políticas pú-
blicas para efetiva equidade de gênero e  igual-
dade de direitos. Na ditadura, a situação era o 
oposto.
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20        COMISSÃO DA VERDADE  DO ESTADO DE SÃO PAULO “RUBENS PAIVA” 

Os danos e violações de direitos humanos co-
metidos contra as mulheres pela ditadura militar 
devem ser dimensionados sob a ótica de gênero, 
para que se alcance com profundidade a verdade 
dos fatos, registrando-se que as militantes políti-
cas, ou não, se recusaram a reproduzir o papel so-
cial de submissão e de dependência dos homens, 
contribuindo de maneira fundamental para a 
construção de uma democracia de fato, e isso num 
período em que tudo o que faltava era democra-
cia. Desse modo, nossa frágil democracia não se 
consolidará, dentre outras coisas, sem que se faça 
justiça às mulheres e às crianças que lutaram e/ou 
foram atingidas pela ditadura. 

Nessa seara, constatamos que na atividade 
política clandestina, houve também avanços 
nas relações de gênero. Existiram ocasiões em 
que se quebrou a lógica até então aceita como 
natural, dito noutras palavras, ao homem o espa-
ço público e à mulher o espaço privado. Muitas 
vezes, os homens foram obrigados a ficarem es-
condidos em aparelhos, devido à intensa perse-
guição enquanto as mulheres, devido a levanta-
rem menos suspeição, foram às ruas no preparo 
e no desencadeamento de ações políticas e mili-
tares. Por consequência disso, existiram homens 
que aprenderam a lavar suas roupas, a fazer sua 
própria comida, tomando à frente das atividades 
domésticas. Mas foram exceção, infelizmente: 
“A participação feminina nas organizações mili-
tantes pode vir a ser tomada como um indicador 
das rupturas iniciais que estavam ocorrendo nos 
papéis tradicionais de gênero18”.

De inicio a ditadura, ao considerar que o ini-
migo se encontrava no seio do povo e ao estabe-
lecer que qualquer pessoa estava sob suspeição, 
teve, como alvo principal, os homens guerri-
lheiros. Com o desenvolvimento da luta contra 
a ditadura, a participação das mulheres tornou-
-se mais incômoda para a repressão que usou de 
métodos os mais perversos, reforçando o mora-
lismo e preconceito machistas para desmorali-
zar a participação das mulheres. Na tortura, as 
militantes eram tratadas pelos policiais, de um 
modo geral, como putas, amantes, amasiadas e 
justificavam assim os estupros nas dependên-
cias dos DOI-CODIs. Mesmo assim, não recu-

aram nem deixaram de defender as liberdades 
sejam de ordem pessoal ou de ordem política. 

As desigualdades históricas entre homens e 
mulheres foram reelaboradas e aprofundadas 
pela ditadura,  que não admitia, em nenhuma 
hipótese, que mulheres desenvolvessem ações 
não condizentes com os estereótipos femininos 
de submissão, dependência e falta de iniciati-
va. As mulheres, militantes políticas da época, 
subverteram a ordem patriarcal tão solidamente 
acomodada na ideologia ditatorial. Ao ingressa-
rem para as lutas da oposição política, das mais 
diversas maneiras, as mulheres pegaram em 
armas ou apoiaram ações políticas de protesto, 
sejam armadas ou não, mantiveram a segurança 
de  “aparelhos” que escondiam a militância e o 
material de luta, participaram da imprensa clan-
destina, escreveram, fizeram funcionar as gráfi-
cas e distribuíram as publicações produzidas de 
forma artesanal e em condições muito precárias. 
Cuidaram da saúde e da segurança de militan-
tes e familiares. Tiveram suas crianças na clan-
destinidade, nas prisões. Viram suas crianças 
expostas às sessões de tortura, ameaçadas ou 
mesmo torturadas. Sofreram abortos dolorosos 
devido aos espancamentos e chutes dos tortura-
dores. Foram impedidas de amamentar seus be-
bês nos cárceres, menstruaram de forma exces-
siva ou escassa conforme as sessões de torturas. 
Foram estupradas e sofreram violência sexual. 
Tiveram seus corpos nus expostos para os tortu-
radores espancá-los, queimá-los com pontas de 
cigarro ou com choques elétricos, enfiarem fios 
elétricos em suas vaginas e ânus, arrebentarem  
seus mamilos e cometerem estupros.

Houve militantes assassinadas cujos cadáve-
res, em muitos casos, encontram-se desapareci-
dos até os dias atuais. Muitas dessas mulheres 
foram levadas à morte, por meio de um assassi-
nato friamente calculado,  com atos de estupro, 
mutilação inclusive genital. Outras foram assas-
sinadas com o uso da coroa de cristo, como era 
chamado um método de tortura, que, por meio 
do emprego de uma cinta de aço, apertava-se o 
crânio até esmagá-lo. 

Outras foram mortas em acidentes estrategi-
camente planejados, como foi o caso de Zuzu 

Angel que denunciou insistentemente o desapa-
recimento do seu filho. Outras enlouqueceram 
com tamanha dor e perseguição policial.

Houve muitas e muitas que lutaram no anoni-
mato e que a história  terá de trazer à tona a par-
ticipação para que se alcance a verdade. Junto a 
elas, muitas crianças também sofreram e não ti-
veram suas histórias inscritas na história política 
do país, não tiveram o reconhecimento nem re-
paração. Gostaríamos que sua dor e sua tenacida-
de para resistir se espalhassem na cultura e nas 
ações  do povo de modo a não mais autorizarem 
que tais fatos se repitam. 

Ao buscar a verdade, a Comissão deve anali-
sar os fatos e suas circunstâncias, numa pers-
pectiva de gênero, ou seja, considerando que as 
desigualdades entre os sexos levaram a conse-
quências e sequelas distintas entre mulheres e 
homens, em decorrência das brutalidades co-
metidas pela ditadura militar. As mulheres e 
as crianças serão não apenas lembradas como 
reconhecidas como pessoas com direitos inalie-
náveis à dignidade, às manifestações afetivas, à 
liberdade e à justiça.

6. A construção da verdade sob a perspectiva de gênero

18 Ingrid Gianordoli-Nascimento, Zeidi Araujo Trindade e Maria de Fátima de Souza Santos, Mulheres e Militância, Editora UGMG, Belo Horizonte, 2012, p.44.
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A perseguição aos trabalhadores urbanos e ao Movimento Operário  

 

 

Introdução 

Os trabalhadores foram a principal parcela da população alvo das 

perseguições políticas e de diversas medidas tomadas pelo governo ditatorial 

militar como ataques aos seus órgãos representativos, sistemáticas prisões, 

torturas, execuções, desaparecimentos, bem como a implantação de uma série 

de medidas que levaram ao arrocho salarial e à piora das condições de trabalho.  

As décadas de 1940 e 1950 marcaram um grande avanço das lutas dos 

trabalhadores. Ocorreram diversas greves e o movimento sindical cresceu 

vertiginosamente. Em janeiro de 1949 eclodiu em São Paulo a “Greve dos 52 

dias”, deflagrada pelos ferroviários, exigindo a reposição dos salários defasados 

e criticando o governo repressivo do então presidente General Eurico Gaspar 

Dutra. 

Roberto Bastos, no livro “Estações de Ferro – Raphael Martinelli” relata 

como aconteceu a greve: 

 

Em janeiro de 1949, foi deflagrada pelos ferroviários a ‘Greve dos 52 
dias’ que teve como pano de fundo a reposição dos salários defasados 
desde há meia década. Este movimento assim ficou conhecido porque, 
após a encampação da ferrovia, o pagamento era efetuado 
computando 25 dias de trabalho mensais; entretanto os trabalhadores 
à época da São Paulo Railway (que após a encampação passou a se 
chamar oficialmente Ferrovia Santos-Jundiaí) percebiam 27 dias 
mensais de remuneração (considerando o descanso semanal do 
domingo), o que já na ocasião do movimento perfazia um total de 52 
dias não pagos [...] o pano de fundo do movimento foi de ordem 
político-ideológica, na medida em que os trabalhadores estavam, neste 
contexto, manifestando sua aversão à repressão do Estado imposta 
pelo General Eurico Gaspar Dutra. Isso não representava pouco. O 
número de movimentos era perigoso. No caso da “Greve dos 52 dias”, 
pode-se dizer que só nas oficinas da Lapa havia mais de 3.500 homens 
que aderiram ao movimento, e no Pari contavam-se também mais 
1.500, além dos pontos estratégicos como Santos, Paranapiacaba e 
Jundiaí1.   
 

Em 1953 a “greve dos 300 mil” foi iniciada por trabalhadores da indústria 

têxtil de São Paulo e se espalhou para outras categorias. Começou com 

aproximadamente 60.000 trabalhadores, mas, com as posteriores adesões, 

                                                            
1 GICELLO, Roberto Bastos. Estações de Ferro – Raphael Martinelli, 2014, p. 103.  
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inclusive de outras categorias como metalúrgicos, portuários e químicos2, atingiu 

uma cifra total de 300.000 trabalhadores em greve, e terminou vitoriosa, com a 

reivindicação de aumento de 25% do salário dos tecelões atendida3. 

 Essa mobilização também é relatada por Bastos4 que narra, ainda, a 

importância das mulheres nessa luta, trazendo o caso específico das tecelãs de 

Jundiaí: 

 

A categoria, constituída em sua quase totalidade por mulheres, estava 
paralisada já há alguns dias em diversas cidades, no interior e na 
capital; porém em Jundiaí onde havia uma grande concentração de 
indústrias de tecelagem – inclusive abrigava a sede da Argos, maior 
empresa no setor em todo o estado – as operárias continuavam 
trabalhando normalmente [...] Antes de o dia raiar lá estavam os três 
comunistas, que chegaram “arrepiando”, conversando e convencendo 
as operárias da necessidade da paralisação: ‘Campinas está parada, 
Sorocaba, a capital, as tecelãs estão todas paradas... só aqui em 
Jundiaí, que a tecelagem tem essa força, tem gente trabalhando..’ Deu 
certo as operárias foram aos poucos saindo [...] O dia seguinte um 
sábado, amanheceu com a chegada da informação de que os patrões 
haviam concordado em conceder o reivindicado aumento de 25%. 
 

Outras importantes greves marcaram a história das lutas dos 

trabalhadores no momento pré-golpe, como na cidade de Santo André a greve 

da Rhodia, de motoristas e trabalhadores da indústria têxtil, em 1959; a “greve 

                                                            
2 MEDICI, Ademir. Memória dos 70 anos Sindicato dos Químicos do ABC, Midia-Press Editora e 
Assessoria LTDA, 2008. 
3 PARES, Ernesto Germano História do Movimento Sindical no Brasil, p. 23. Disponível em 
<http://centrovictormeyer.org.br//wp-content/uploads/2010/04/Hist%C3%B3ria-do-Movimento-
Sindical-Ernesto-Germano-Par%C3%A9s.pdf.> Acesso em 07/01/2015. 
4 GICELLO, Roberto Bastos. Estações de Ferro – Raphael Martinelli, 2014, p. 114.  
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dos 400 mil” em 19575; a greve dos 700 mil em 19636; dentre várias outras 

mobilizações populares importantes7.  

Em 1962, surge, o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT),  

Organismo criado em 1962 para unificar e coordenar nacionalmente as 
lutas dos trabalhadores brasileiros mobilizava-se, especialmente, por 
reivindicações como o aumento do salário mínimo, o novo 
rezoneamento [rezoneamento se refere a salários diferentes por 
regiões] desse salário, com a aproximação dos níveis salariais em todo 
o país, a aplicação efetiva do instituído salário família, o direito de 
greve, sem as restrições legais e práticas em curso, a redução do custo 
de vida, as lutas camponesas e o pagamento do 13º salário [...] 8. 
 

Esses são exemplos de importantes lutas no momento anterior ao golpe. 

Todas essas mobilizações e a organização dos trabalhadores fizeram com que 

a sociedade em geral passasse a ter maior participação na política. 

No campo econômico, havia no Brasil dois projetos políticos opostos. O 

primeiro, apoiado pelo governo do presidente João Goulart, que propunha 

diversas medidas no sentido de efetivar as chamadas “reformas de base” 

(reforma agrária, rural, na área da educação, dentre outras), bem como a 

regulamentação de remessa de lucros ao exterior, nacionalização de empresas 

e ampliação de direitos trabalhistas9; o segundo, um projeto de “modernização 

conservadora, proposto pela classe empresarial urbana” 10. 

                                                            
5 Conforme Paulo Fontes, em “Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São 
Miguel Paulista 1945 – 1966” (2008), a chamada “greve dos 400 mil” em 1957 foi um momento 
importante para as pretensões dos sindicalistas e militantes de esquerda. Procurando 
arregimentar essa massa de novos operários para a paralisação, o diário comunista Notícias de 
Hoje, por exemplo, louvava a greve e as manifestações de massa como as armas que os 
trabalhadores teriam que recorrer para ‘fazer valer os seus direitos e conquistar suas 
reivindicações.  
6  A greve de outubro de 1963, conhecida como Greve dos 700 mil, foi realizada em São Paulo, 
nessa ocasião, a postura repressiva adotada pelo governador do estado, Ademar de Barros, 
contrastava fortemente com o comportamento negociador do governo federal e de seu ministro 
do trabalho Amaury Silva, senador pelo PTB”. Essa greve destacava-se devido à tentativa dos 
trabalhadores de estabelecer uma nova forma de negociação salarial coletiva que abrangesse 
todas as categorias sindicais, por meio da representação direta dos líderes representantes das 
principais organizações horizontais do país. A análise desse movimento retrata a luta dos 
trabalhadores para legalizar a CNTI (Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria) 
informação presente no Relatório da Comissão Nacional da Verdade do Brasil – Grupo de 
trabalho 13 – p. 57, disponível em <http://trabalhadoresgtcnv.org.br/>. Acesso em 15/01/2015. 
7 MEDICI, Ademir. Memória dos 70 anos Sindicato dos Químicos do ABC, Midia-Press Editora e 
Assessoria LTDA, 2008, p. 53, 65, 68, 79 e 83. 
8 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. Brasília: 
CNV. Grupo de trabalho 13 – p. 57, disponível em <http://trabalhadoresgtcnv.org.br/>. Acesso 
em 15/01/2015. 
9 Idem, p. 56. 
10 Idem, p. 56. 
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No campo havia a reivindicação da modernização da agricultura, porém 

os proprietários de terras se colocavam veementemente contra os direitos dos 

trabalhadores, seja impedindo sua organização, seja no sentido de não ampliar 

a legislação trabalhista ao campo11. 

Contudo havia a reação à toda mobilização popular e às medidas 

progressistas propostas pelo governo Goulart, por parte das elites.,. A tentativa 

de conciliar interesses inconciliáveis, proposta pelo governo Goulart, não teve 

sucesso e as elites, juntamente com os militares, arquitetaram o golpe que impôs 

uma ditadura no país. 

 

 

1. O interesse dos empresários pelo golpe e seu financiamento12  

Esse cenário de ascensão das lutas populares, somadas às reformas 

prometidas pelo governo, foram o motivo da elite se colocar em uma posição 

ativa e, apoiar e financiar o golpe militar. Primeiro, pelo receio de que realmente 

acontecessem as reformas previstas (agrária, urbana, eleitoral, educacional), e 

que com isso, diminuíssem seus privilégios sociais, segundo, porque esperava 

que fosse assim implantada uma nova ordem política e econômica à força, por 

meio da ditadura, que pudesse garantir um desenvolvimento lucrativo para ela, 

sob a égide do lucro a qualquer custo, base do sistema capitalista, ao mesmo 

tempo em que continha os entraves para esse pleno desenvolvimento 

mesquinho e desigual: a luta popular e o movimento organizado dos 

trabalhadores.   

Assim era de interesse das elites, tanto urbanas quanto rurais, a 

implantação de uma ditadura que impedia as lutas contra o arrocho salarial, 

garantindo mais lucros aos patrões, e possibilitava a implantação do modelo 

econômico mais benéfico a eles, à custa do empobrecimento dos trabalhadores 

e da piora das condições de trabalho. Ressalta-se, ainda, o interesse das elites 

dos países imperialistas que se beneficiavam com a ditadura, à medida que essa 

impunha uma política econômica neoliberal e abria o país para o capital 

internacional. 

                                                            
11 Idem, p. 57. 
12  No capítulo O financiamento da repressão deste relatório é discutida a colaboração 
empresarial de forma ampliada.  
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É importante frisar que esses interesses levaram a uma grande 

colaboração financeira e política dessas empresas para o golpe de Estado de 

1964, que implantou a ditadura militar no Brasil13. 

Ajudaram a criar o aparato para o golpe o IPES (Institutos de Pesquisa e 

Estudos Sociais) e o IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática). Essas 

entidades apoiavam partidos e parlamentares de direita com dinheiro das 

empresas e da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos14.  

René Armand Dreifuss, em seu livro “1964 a conquista do Estado – Ação 

Política, Poder e Golpe de Classe” 15 (1981) discorre sobre como a elite 

empresarial contribuiu com o golpe, com uma forte campanha de propaganda 

ideológica: 

Os canais de persuasão e as técnicas mais comumente empregadas 
compreendiam a divulgação de publicações, palestras, simpósios, 
conferências de personalidades famosas por meio da imprensa, 
debates públicos, filmes, peças teatrais, desenhos animados, 
entrevistas e propaganda no rádio e na televisão. A elite orgânica do 
complexo IPES/IBAD também publicava, diretamente ou através de 
acordo com várias editoras, uma série extensa de trabalhos, incluindo 
livros, panfletos, periódicos, jornais, revistas e folhetos." Saturava o 
rádio e a televisão com suas mensagens políticas e ideológicas. 
 

A referida campanha ideológica “[...] visava difundir ou fortalecer atitudes 

e pontos de vista tradicionais da direita e estimular percepções negativas do 

bloco popular nacional-reformista”, do qual fazia parte o governo de João Goulart 

“ 16. 

Além disso, houve atuação direta do setor empresarial no que tange aos 

instrumentos de repressão e tortura e na criação de centros de repressão. 

Exemplo disso é a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) 

que, juntamente com outros empresários, financiou centros de repressão como 

a Oban (Operação Bandeirante), que foi modelo de centro de tortura para as 

demais regiões do país e que, posteriormente, passou a se chamar DOI-Codi 

                                                            
13  4ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, no 
dia 18/02/2013. 
14 GOMBATA, Marsílea. Comissão da Verdade quer responsabilizar empresas que colaboraram 
com a ditadura. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/comiss 
ao-da-verdade-quer-responsabilizar-empresas-que-colaboraram-com-a-ditadura-8874.html>. 
Acesso 25/02/2015. 
15 DREIFFUS, René. 1964 a conquista do Estado – Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Rio 
de Janeiro: Editora Petrópolis, 1987, p. 233  
16 Idem, p. 231. 
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(Destacamento de Operações de Informação do Centro de Operações de Defesa 

Interna) 17. 

Outro exemplo de atuação direta da classe empresarial na repressão foi 

a de Henning Albert Boilesen, presidente da Ultragaz e colaborador direto do 

regime, que, além de financiar, frequentava os locais e assistia às torturas. 

Boilesen também era um dos responsáveis por recolher a “caixinha”, valores de 

contribuição das empresas para a repressão. Há denúncias de que haveria um 

instrumento de tortura conhecido como Pianola Boilesen, uma máquina de 

eletrochoque acionada por teclado, cujo nome foi dado em homenagem a ele, 

que a teria trazido do exterior18. 

 

2. Medidas implantadas com o golpe 

Após o golpe, a primeira medida para desmantelar a organização dos 

trabalhadores foi a desarticulação dos sindicatos, principalmente dos maiores, 

mais representativos e organizados e, que estavam à frente das principais 

lutas19. Essa era uma medida imediata de freio à ascensão das lutas dos 

trabalhadores, já que os mesmos estariam sem uma organização institucional e 

solidificada. 

Os dados acerca das intervenções do governo no sindicato demonstram 

como a intenção da ditadura era de fato desarticular as organizações dos 

trabalhadores de maior expressão e mais importantes na direção das lutas:  

 
De fato, o governo interveio em 67% das confederações, em 42% das 
federações e em apenas 19% dos sindicatos. Organizações sindicais 
de bancários e trabalhadores em transportes figuraram de modo 
proeminente nas greves políticas, entre 1960 e 1964, e foram atingidas 
com maior intensidade, proporcionalmente, que os outros setores. E 
significativamente, os grandes sindicatos sofreram mais que os 
pequenos: o Ministério interveio em 70% dos sindicatos com mais de 
5.000 membros; em 38% dos com 1.000 a 5.000 membros; e em 
apenas 19% daqueles com menos de 1.000 membros. O governo 

                                                            
17 4ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, no 
dia 18/02/2013. 
18 PALMAR, Aluizio. Manifesto conjunto da ALN e MRT sobre o justiçamento de Henning 
Boilensen, financiador de torturas. Disponível em 
http://www.documentosrevelados.com.br/imprensa-clandestina/aln/manifesto-conjunto-da-aln-
e-mrt-sobre-justicamento-de-henning-boilensen-financiador-de-torturas/. Acesso 25/02/2015. 
19 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. Brasília: 
CNV. Grupo de trabalho 13 – p. 58. Disponível em <http://trabalhadoresgtcnv.org.br/>. Acesso 
em 09/01/2015. 
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militar simplesmente decapitou o movimento trabalhista radical 
(ERICKSON, 1979, p. 209) 20.  
 

Com as intervenções os sindicatos perderam sua função anterior e 

passaram a servir ao estado como órgão controlador dos trabalhadores, com 

lógica puramente assistencialista. Isso porque a ideia da ditadura era não era 

exatamente enfraquecer os sindicatos, mas se aproveitar dessas instituições 

para fortalecer sua política e atingir seus objetivos. Assim, eles passaram a 

conceder diversos benefícios como facilitações para obtenção de crédito 

imobiliário, bolsas de estudo, entre outros. A tentativa era de que os sindicatos 

se tornassem “máquinas” assistencialistas e burocráticas, impossibilitando que 

pudessem de fato organizar lutas21.  

Havia ainda tentativa de aliciamento, com a concessão de benefícios para 

os trabalhadores, sendo exemplo entidades sindicais internacionais, vinculadas 

ao governo americano, como a CIOSL (Confederação Internacional de Operários 

e Sindicatos Livres), que propiciava “diárias, passagens e outras vantagens aos 

dirigentes sindicais que desejarem ir aos Estados Unidos, ao México e a outros 

países onde lhes serão ministrados cursos cujas aulas estão impregnadas do 

anticomunismo” 22. 

Outra forma de conseguir mais controle sobre o movimento organizado 

era a alteração da legislação. A organização sindical da época anterior ao golpe, 

nos moldes da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), era uma organização 

já sob controle, herdada do governo de Getúlio Vargas, com as seguintes 

características: 

 

O nosso sistema legal, assim, baseou-se em institutos que 
caracterizaram a forma autoritária de organização sindical, dentre os 
quais a necessidade de reconhecimento do sindicato pelo Estado, a 
natureza pública das funções sindicais, o prévio enquadramento 
sindical elaborado pelo Estado, o princípio do sindicato único, a 
contribuição sindical, a intervenção do Estado e o poder punitivo sobre 
os sindicatos [...] 23. 
 

                                                            
20 SANTANA, Marco Aurélio. Ditadura militar e resistência operária: O movimento sindical 
brasileiro do golpe à transição democrática. Apud ERICKSON, K. Sindicalismo no processo 
político no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1979, p. 3.  
21 Idem p. 282 
22 Idem, p. 7. 
23 NASCIMENTO, Amaury Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 21ª edição. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2006, p. 74.  
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Dessa forma, o modelo de organização sindical, que já era controlado 

pelo Estado, passa a servir aos interesses deste, e as novas leis decretadas 

pelo governo ditatorial iriam aprofundar ainda mais esse controle, a ponto de 

impossibilitar o cumprimento dos objetivos do sindicato em sua essência, de 

organização dos trabalhadores nas lutas por melhores condições de vida. 

Foram, assim, introduzidas novas regras visando à paralisação do movimento 

por meio de restrições impostas, como a necessidade dos trabalhadores que 

pretendessem participar do sindicato serem sujeitos à avaliação pelo 

Ministério do Trabalho e pela polícia política, e a restrição de acesso aos 

recursos do recém criado Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). No 

INPS, diferentemente dos institutos de pensão anteriores, os trabalhadores 

não detinham nem mesmo controle parcial, eles ficaram totalmente afastados 

do controle do Instituto, cuja direção era totalmente indicada pelo governo24. 

 A nova regulação do direito de greve, por meio da lei nº 4330/64, 

restringiu a greve à cobrança de salários atrasados, além de proibir as greves 

de cunho político e as de solidariedade25. Com isso, a ditadura visava cada 

vez mais afastar os trabalhadores das lutas políticas com intuito de levá-los à 

despolitização e ausência de participação nas decisões políticas nacionais. 

 Outra medida foi a criação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço), pela lei nº 5.107/1966, que causou o fim da estabilidade no emprego, 

o aumento da rotatividade e, dessa forma, maior dificuldade do sindicato em 

organizar os trabalhadores a partir de seu local de trabalho26.  

 Anteriormente ao FGTS, havia a estabilidade para aquele trabalhador que 

estivesse na empresa há mais de 10 anos, e que não poderia ser dispensado, a 

não ser por falta grave, nos termos do artigo 492 da CLT. Contudo, tal 

estabilidade apenas tinha validade para o não optante do FGTS, após a 

promulgação da lei que o instituiu. Assim tal estabilidade passou a não mais 

existir na prática27. 

                                                            
24 SANTANA, Marco Aurélio. Ditadura militar e resistência operária: O movimento sindical 
brasileiro do golpe à transição democrática, p. 3. Disponível em 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/9321 acesso em 06/01/2015. 
25 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. Brasília: 
CNV. Grupo de trabalho 13 – p. 67. Disponível em <http://trabalhadoresgtcnv.org.br/>. Acesso 
em 09/01/2015. 
26 Idem.  
27 MARQUES, Rafael da Silva. Estabilidade no emprego. Disponível em 
http://www.amdjus.com.br/doutrina/trabalhista/298.htm. Acesso em 25/02/2015. 
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 Durante a ditadura foram implantadas medidas para contenção da 

inflação, que causaram grande arrocho salarial, leis que subordinavam os 

aumentos salariais que antes eram ajustados em convenções coletivas ou 

arbitrados pela Justiça do Trabalho, a fatores de reajustamento padronizados28, 

o que afastava as lutas por aumento salarial, já que se tratava de índice pré-

estabelecido.  

  

3. O controle dos trabalhadores nos locais de trabalho 

Houve, ainda, atuação repressiva diretamente nos locais de trabalho em 

cooperação com diversas empresas, vigiando-os e perseguindo-os29. 

 Quando ocorreu intervenção nos sindicatos, os trabalhadores buscaram 

fortalecer as organizações de base como as comissões de fábrica. Contudo o 

apoio das empresas à ditadura e a vigilância ininterrupta dificultavam esse 

trabalho30. 

 Na 28ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo “Rubens Paiva”, dentro do seminário “trabalhadores que resistiram 

à ditadura”, Waldemar Rossi, membro da Pastoral Operária e membro da 

Oposição Sindical Metalúrgica, à época da ditadura, comentou sobre a extinção 

da comissão de fábrica da empresa Cobrasma na cidade de Osasco31: 

Só para lembrar, nos seus depoimentos, que a comissão de fábrica da 
Cobrasma, que era o esteio do movimento sindical, naquele momento, 
foi extinta por ordem da ditadura. E isso foi, talvez, a maior pancada 
em cima da organização de base dos trabalhadores, aqui em São 
Paulo. 

 

Diversas empresas apoiaram a ditadura no Brasil, não só financiando, 

como já comentado, como também fornecendo informações sobre funcionários, 

propiciando, assim, inúmeras prisões ilegais, torturas, desaparecimentos 

                                                            
28 NASCIMENTO, Amaury Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 21ª edição. São Paulo: Editora 
Saraiva,  2006, p. 78. 
29 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. Brasília: 
CNV. Grupo de trabalho 13 – p.. 61. Disponível em <http://trabalhadoresgtcnv.org.br/>. Acesso 
em 09/01/2015. 
30 SANTANA, Marco Aurélio. Ditadura militar e resistência operária: O movimento sindical 
brasileiro do golpe à transição democrática, p. 284. Disponível em 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2008v7n13p279/8605. 
Acesso em 25/02/2015. 
31 28ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, dentro do Seminário “Trabalhadores que resistiram à ditadura”, em 04/04/2013.  
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forçados e assassinatos de opositores do regime, sendo, portanto, coautoras das 

graves violações de direitos humanos perpetradas na época. 

Em documento encontrado no arquivo do DEOPS (Departamento de 

Ordem Política e Social), datado de 1981, constam nomes de mais de 400 

funcionários de empresas como Toshiba, Brastemp, Ford, Mercedes Benz e 

outras empresas de grande porte, com endereço residencial e setores onde os 

funcionários trabalhavam32.  

Também, um relatório confidencial da seção de Informações do Ministério 

da Aeronáutica33 que comprova a existência de reuniões realizadas entre 

agentes de organismos de inteligência do Estado e representantes de grandes 

empresas. O documento é o informe de uma “reunião do Centro Comunitário de 

Segurança do Vale do Paraíba”, onde estavam presentes representantes das 

empresas Ford, Ericson, FNV, General Motors, Petrobrás, Johnson, Kodak, 

Phillips, Telesp, Villares, Volkswagen, Embrape, Vibasa, Avibras, Caterpillar, 

Confab, Embraer, Engesa e Rhodia. 

 Nessa reunião são dados informes sobre a situação de cada empresa, em 

quais havia trabalhadores em greve, comissões sindicais organizadas pelos 

trabalhadores, locais onde havia pressão do sindicato por questões trabalhistas. 

No documento há, ainda, um anexo chamado de “lembretes”, tratando da 

Volkswagen e de toda movimentação política lá existente, como “vendas de 

jornais de imprensa alternativa nas portarias VW”, recrutamentos para 

organizações de esquerda, reuniões de associações, assembleias realizadas, 

atividades sindicais e partidárias, dentre outras, sempre citando nomes de 

trabalhadores como responsáveis, o que demonstra que havia efetiva 

colaboração das empresas para que o Estado soubesse quem eram os 

organizadores e, assim, a repressão pudesse agir. 

 Um terceiro documento encontrado, datado de 27 de junho de 1978 e 

dirigido à Polícia Civil Paulista revela a preocupação das empresas em evitar 

greves, informando que a Indústria Resil, localizada em Diadema, "introduziu 

entre seus empregados três elementos com a finalidade de informá-los e de 

                                                            
32 Relatório da Comissão Nacional da Verdade do Brasil – Grupo de trabalho 13 – p. 56, 
disponível em <http://trabalhadoresgtcnv.org.br/>. Acesso em 28/01/2015. 
33 Documento Informação nº 042/SIS/EEAEr/83. Órgão produtor: Ministério da Aeronáutica 
Escola de Especialistas de Aeronáutica. Seção de Informações. Data: 18/07/1983. Disponível 
em http://www.cnv.gov.br/images/mon/monitoramento_Lula.pdf. Acesso em 25/02/2015. 
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ajudá-los na localização dos possíveis mentores do movimento grevista naquela 

indústria". Neste documento havia também a ficha funcional completa de um 

funcionário34. 

 Diversos depoimentos colhidos pela Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo “Rubens Paiva”, nas audiências públicas, atestam esses fatos, de que 

as empresas monitoravam seus funcionários e repassavam detalhadamente as 

informações para os órgãos de segurança. Eram repassadas informações sobre 

a organização dos trabalhadores, e informações de caráter privado, como dados 

pessoais, informações profissionais de admissão e demissão. 

 Augusto Portugal, membro da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do 

ABC, relatou em audiência35 a vigilância que sofreu: 

 

Eu descobri, no meu “habeas data”, em 1977,36 que toda a minha 
documentação na Scania - documentação de caráter privado -, ficha 
de admissão, ficha funcional, ficha admissional, tudo isso havia sido 
entregue à Seccional do DOPS, no ABC, pela empresa. Fato atestado 
pela declaração de recebimento do delegado. [...]  havia essa lista 
negra – a famosa lista negra - com mais de 400 nomes, de São 
Bernardo, que era uma lista dos ativistas identificados pela Repressão 
e pelas empresas, que eram informações típicas de quem tem o 
controle da empresa. Informações de endereço, de profissão, enfim...”  

 

 Luiz Carlos Prates, metalúrgico e militante da CSP-Conlutas relatou37 que 

trabalhou em várias empresas, na época da ditadura militar, e foi demitido de 

várias delas, como por exemplo, a “Monark”. Descobriu anos depois que sua 

ficha funcional da referida empresa estava no DOPS. 

 Ademais, além da vigilância e repasse de documentos, as empresas 

muitas vezes colocam agentes da repressão pessoalmente dentro das fábricas, 

como conta Sebastião Neto38:  

 

                                                            
34 CNV apresenta documentos que indicam o envolvimento de empresas privadas com a ditadura 
militar Disponível em http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/534-cnv-apresenta-
documentos-que-indicam-o-envolvimento-de-empresas-. privadas-com-a-ditadura-militar 
acesso em 25/02/2015.  
35 28ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, dentro do Seminário “Trabalhadores que resistiram à ditadura”, em 04/04/2013. 
36 A referência a 1977 refere-se ao ano em que esses dados foram entregues ao DOPS/SP, e 
não ao próprio “habeas data”, instrumento criado pela atual Constituição da República, 
promulgada em 1988. 
37 Idem.  
38 29ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, dentro do Seminário “Trabalhadores que resistiram à ditadura”, em 05/04/2013. 
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No caso da Aliperti a segurança interna da fábrica era feita pelo 
delegado do bairro; que andava com a baratinha – naquela época, o 
fusca – dentro da fábrica, intimidando os trabalhadores. Tinha um 
chiqueirinho dentro da fábrica; um chiqueirinho, que, se o cara brigou 
com a mulher, se o cara chegava bêbado, se o cara estava raivoso, ele 
era punido, dentro da fábrica, pela polícia. Para mim, isso é o Estado, 
lá dentro.  

 

4. Ditadura e periferia  

Uma faceta importante do regime na época foi o inchaço das periferias 

urbanas. Na década de 1960, após o golpe militar de 1964, houve um grande 

movimento da população do campo para as cidades, tanto do interior paulista 

quanto do nordeste brasileiro, sobretudo devido à precarização da vida no campo 

e opressão de seus trabalhadores, à concentração de terras e à propaganda 

institucional, causando um crescimento desordenado dos centros urbanos, 

sobretudo em suas periferias. Sem políticas definidas para a ocupação desses 

espaços, a população ocupou como podia e utilizando os seus meios.  

Na periferia, local das fábricas, onde existia a demanda por mão de obra 

subvalorizada, e dos bairros, a infraestrutura sempre foi uma das pautas dos 

trabalhadores – dada a carência de serviços públicos básicos, como creche, 

escola, posto de saúde, iluminação, asfalto, abastecimento. Os trabalhadores 

além de lutar pelos direitos trabalhistas lutavam também por melhorias na 

infraestrutura da cidade e pelo direito à moradia.  

Na periferia os operários desenvolverem intensa discussão política sobre 

uma sociedade democrática, com intensa participação da igreja. Porém a 

ditadura reprimia e perseguia os líderes comunitários.   

 

5. Graves violações aos Direitos Humanos perpetradas contra os 

trabalhadores 

Dentre as graves violações aos Direitos Humanos perpetradas contra os 

trabalhadores, estão: 

 

5.1 Falta de liberdade de associação: intervenções e perseguições a 

movimentos organizados 
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No conceito de graves violações de direitos humanos o livre exercício de 

associação não é abarcado, porém é fato que a liberdade de associação é direito 

humano, previsto, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos39 

em seu artigo 2040.   

Portanto, ao intervir nos sindicatos e associações de trabalhadores 

visando seu controle, impediu o livre exercício de associação e demais 

liberdades sindicais, perpetrando, dessa forma, violação desses Direitos 

Humanos consagrado na legislação internacional, especialmente convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) de que o Brasil já era signatário à 

época. 

A intervenção nos sindicatos foi uma das primeiras ações do novo regime 

ditatorial assim que chegou ao poder, a fim de se consolidar. Em São Paulo um 

dos primeiros a sofrer intervenção e prisões ilegais foi o Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco, na época dirigido por Conrado Del Papa do Partido 

Socialista41. 

5.2 Prisões ilegais 

 As prisões ilegais também foram método repressivo utilizado pela ditadura 

militar para perseguir os trabalhadores. Muitas vezes, com essas prisões vinham 

outras violações de direitos como torturas, assassinatos e desaparecimentos 

forçados. 

 Tais prisões geralmente ocorriam sem qualquer mandado judicial, muitas 

vezes sem qualquer formalidade, sem indicação do crime pelo qual a pessoa 

estava sendo detida, mesmo porque a maioria das vezes sequer existia de fato 

um crime – como foi denunciado tantas vezes, inclusive pelo “Bagulhão”, longa 

carta escrita por presos políticos em São Paulo ao Conselho Federal da OAB, 

publicada pela CEV “Rubens Paiva” e objeto de capítulo deste Relatório. Essas 

prisões, verdadeiros sequestros, podiam ocorrer com invasão das residências, 

já que os órgãos da ditadura possuíam informações sobre os trabalhadores, 

                                                            
39 Adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas 
em 10 de dezembro de 1948 e assinada pelo Brasil na mesma data. 
40 Artigo 20 §1.  Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas.  
41 Segundo depoimento prestado por José Ibrahim na 28ª audiência pública realizada pela 
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, em 04/04/2013.  
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fornecidas pelas empresas; também em invasões aos locais de trabalho, em 

reuniões ou assembleias e em manifestações.  

 As prisões em massa também foram diversas vezes utilizadas como 

método repressivo pela ditadura. Exemplo emblemático disso foi o da prisão dos 

trabalhadores durante a greve dos metalúrgicos na cidade de Osasco/SP.  

 Na referida greve somente na empresa Cobrasma foram presos mais de 

600 trabalhadores, segundo José Ibrahim, na época presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos, em depoimento prestado à Comissão da Verdade “Rubens 

Paiva42”. Inclusive o próprio Ibrahim foi detido e a maioria dos membros das 

comissões de fábrica foi presa nessa ocasião.  

 Também em depoimento Lourdes Nanci, da Associação dos Metalúrgicos 

Anistiados do ABC relatou que as empresas Mercedes Benz, Volkswagen e 

Molin do Brasil, essa última empresa na qual ela trabalhava, prenderam pessoas 

dentro da fábrica e posteriormente demitiram sem justa causa43. 

 

5.3 Torturas 

 As torturas foram amplamente utilizadas contra os trabalhadores. 

Diversos relatos colhidos nas audiências públicas realizadas pela Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” demonstram essa prática.  

 Luiz Carlos Prates, metalúrgico do ABC, em seu depoimento relatou 

prisões ocorridas em uma manifestação do 1º de maio em 1977: 

 
Vocês se lembram em 1977, quando houve a prisão do Zé Maria, e do 
Celso Brambilla, no ABC, por simplesmente estarem distribuindo um 
material, um panfleto, dizendo o que era o dia 1º de Maio, que era o 
Dia Internacional dos Trabalhadores.  
Foram presos, torturados por dias e só não morreram, porque houve 
uma reação muito forte do movimento estudantil, na época; na USP 
surgiram as grandes manifestações, como se fala, o apito da panela 
de pressão. 

 

 Muitos não resistiram às torturas sofridas e vieram a óbito, como o 

operário e sindicalista da indústria química Olavo Hanssen, que era militante do 

Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), e foi detido ilegalmente com 

                                                            
42  Depoimento prestado por José Ibrahim na 28ª audiência pública realizada pela Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, em 04/04/2013. 
43 29ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, dentro do Seminário “Trabalhadores que resistiram à ditadura”, em 05/04/2013 
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outros militantes na comemoração do Primeiro de Maio em 197044. Seu caso foi 

tratado na 95ª audiência pública, em 18/11/2013, e seu perfil produzido pela 

Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, traz a descrição das torturas sofridas: 

Em 5 de maio, foi retirado da cela e conduzido à sala de torturas, onde 
permaneceu por mais de seis horas. Na volta, os companheiros de cela 
de Olavo ouviram dele o relato das torturas sofridas: obrigado a despir-
se, sofreu queimaduras com cigarros e charutos, palmatória nos pés e 
nas mãos, espancamentos, pau-de-arara, afogamentos e choques 
elétricos, agora aplicados por um aparelho mais sofisticado e 
conhecido como pianola Boilesen (este instrumento leva o nome de 
seu criador, o então presidente da Ultragás e diretor da FIESP, 
Henning Albert Boilesen, um dos fundadores e financiadores da 
Operação Bandeirante, posteriormente reorganizada como DOI-CODI. 

 

 Caso emblemático também foi o de Virgílio Gomes da Silva, trabalhador 

químico, que integrou o Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo 

e o PCB, ambos a partir de 1957. Virgílio foi liderança da greve de 1963, que 

mobilizou 3.000 funcionários, na empresa Nitroquímica, na qual ele trabalhava. 

Integrou, ainda, a dissidência do PCB e a ALN (Ação Libertadora Nacional). Foi 

preso em 29 de setembro de 1969. Suas torturas foram relatadas por seu irmão 

Francisco Gomes da Silva45: 

Meu irmão Virgílio Gomes da Silva foi preso e morto no DOI-CODI da 
Operação Bandeirantes, em 29 de setembro de 1969. Virgílio era 
militante da ALN e estava sendo procurado pelos órgãos da repressão, 
aparecendo inclusive em cartazes com fotografia. Eu fui preso no dia 
28 do mesmo mês de setembro, tendo passado por várias sessões de 
tortura, quando no dia 29 Virgílio chegou no mesmo local, ou seja, 
Operação Bandeirantes, algemado, tendo sido preso pela equipe do 
capitão Albernaz (eu, pela equipe do Raul Careca). Eu estava sendo 
interrogado quando ouvi os gritos de Virgílio, que chegou algemado e 
estava sendo espancado, quando levou um chute no rosto, que se 
abriu e começou a jorrar sangue. Continuaram os gritos de Virgílio, que 
estava sendo torturado para que entregasse os companheiros. Ele 
recusava-se a delatar e reagia xingando os torturadores. Acredito que 
Virgílio chegou ao DOI-CODI [naquele período denominado Oban] por 
volta de 11:00 h da manhã, tendo sido assassinado por volta das 21:00 
h. O corpo foi mostrado ao Celso Horta, também preso político. Virgílio 
foi morto pendurado no pau de arara. Mais ou menos meia hora depois 
que eu soube da morte de Virgílio, através de um outro preso, o capitão 
Albernaz dirigiu-se a mim, informando que Virgílio havia fugido. Ouvi 
comentários na prisão que os torturadores haviam retirado os olhos de 
Virgílio, bem como seus testículos. 

                                                            
44 Sobre seu caso, a CEV “Rubens Paiva” produziu uma videobiografia, com interpretação do 
ator Edgard Castro, disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=vGUN9sNZUnA >  

45 Dossiê Ditadura – Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil – 1964-1985. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo,,, 2009, , p. 153.  
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5.4 Caso dos presos no navio porto de santos 

A cidade de Santos conviveu, ainda, com uma modalidade específica de 

prisão e tortura de trabalhadores: o navio prisão “Raul Soares”. A referida 

embarcação, já sem utilização em 1964, foi rebocada do cais do Rio de Janeiro 

para o Porto de Santos/SP e serviu de presídio para “sindicalistas, líderes 

estudantis, jornalistas, políticos, médicos, advogados e trabalhadores em geral, 

opositores ao regime militar” 46. 

Ruth Coelho Monteiro, ouvida na 28ª audiência pública realizada pela 

Comissão da Verdade “Rubens Paiva” 47, relatou que conheceu pessoas que 

ficaram presas no referido navio: 

 

E conheci pessoas como Leonardo Roitmann; Osny Neri; como o Sr. 
Cláudio, dos Químicos de Santos; todos que ficaram presos no Raul 
Soares - que era um navio onde se levavam os dirigentes sindicais, 
onde eram torturados. 

 
Diversas eram as torturas e humilhações, físicas e psicológicas. O 

Sindicato dos Bancários de Santos e Região fez um levantamento sobre as 

torturas ocorridas no navio48: 

 

Todos os xadrezes, dia e noite, eram invadidos pelo fedor das 
secreções das imundas privadas coletivas e da comida deteriorada 
jogada no mar. Os presos eram coagidos e humilhados, submetidos a 
pressões físicas e psicológicas, dormiam em celas com água na altura 
da canela. Faziam refeições e iam ao banheiro na mira de 
metralhadoras e muitos não resistiram, e enlouqueceram ou 
desapareceram para sempre.  

 

Ainda segundo levantamento do sindicato, o navio tinha três celas com 

nomes de boates localizadas em Santos, onde eram colocados os presos que 

se levantavam contra as humilhações e as torturas. Uma, chamada “Casa 

Blanca”, onde eram despejadas as fezes dos presidiários; a segunda, “Night and 

                                                            
46 A perigosa unidade dos trabalhadores na Moscou Brasileira – Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região – Intersindical, ano 2014, p. 36.  
47 28ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, em 04/04/2013. 
46. A ‘perigosa’ unidade dos trabalhadores na ‘Moscou Brasileira’ – Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região – Intersindical, ano 2014, p. 36. 
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Day”, onde o preso ficava com água pelos joelhos ou na altura do colchão de 

dormir; e a terceira, “El Maroco”, inteiramente de ferro ao lado da caldeira do 

navio, onde o calor era insuportável. 

 

6. Mortos e desaparecidos 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” analisou 

e produziu perfis de 168 mortos e desaparecidos políticos do estado de São 

Paulo. Dentre esses, observa-se que vários foram mortos e/ou desaparecidos 

em decorrência de atividades políticas relativas aos trabalhadores, como 

militância em sindicatos, organizações de trabalhadores em fábricas, 

associações de operários etc.  

 É certo que os perseguidos políticos muitas vezes estavam fora das 

atividades produtivas em decorrência da imposição da clandestinidade e, não 

por isso, deixaram de ser considerados trabalhadores. 

 Também é certo que muitos dos mortos e desaparecidos políticos o foram 

porque lutavam pelos trabalhadores, por condições mais dignas de vida a essa 

classe, independentemente de estarem atuando efetivamente nas organizações 

de trabalhadores, na resistência armada contra a ditadura, no movimento 

estudantil etc. 

Contudo, alguns casos são emblemáticos de como foi a perseguição 

àqueles trabalhadores que tinham atuação política no sentido de organizar essa 

classe, bem como suas histórias dão exemplos de como a repressão tinha livre 

circulação dentro das fábricas, possibilitando diversas prisões ilegais, torturas e 

assassinatos. 

É o caso de Manoel Fiel Filho, operário metalúrgico, que trabalhava na 

empresa Metal Arte, no bairro da Móoca em São Paulo. Manoel era militante do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) e foi preso dentro da fábrica, no ano de 1976, 

por homens que se apresentaram como funcionários da prefeitura. Levado para 

o DOI-CODI/SP foi torturado e assassinado49. Seguindo o mesmo modus 

operandi dos casos de José Ferreira de Almeida, Pedro Jerônimo de Souza 

(este, morto no Ceará) e de Vladimir Herzog, também assassinados depois de 

                                                            
49 Dossiê Ditadura – Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil – 1964-1985. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, p. 636. 
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tortura, as autoridades divulgaram a versão de que Fiel Filho teria se suicidado. 

Seu assassinato levou o presidente Geisel a afastar o comandante do II Exército, 

general Ednardo D’Ávila Mello. 

Hamilton Fernando da Cunha, conhecido como “Escoteiro”, era 

trabalhador gráfico, militante da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) e 

ligado a atividades artísticas. Preocupado com a possibilidade de ser 

identificado, pediu demissão da Gráfica Urupês, onde trabalhava, e no dia 11 de 

fevereiro de 1969, ao se dirigir à fábrica para receber suas verbas rescisórias, 

foi abordado por polícias que o pretendiam prender, sendo assassinado com um 

tiro por um deles50. 

Luiz Hirata, militante da Ação Popular (AP), atuava no movimento sindical, 

sendo um dos coordenadores da Oposição Metalúrgica de São Paulo, 

juntamente com Waldemar Rossi, Cleodon Silva, Vito Gianotti e Raimundo 

Moreira51. Foi preso pela equipe do DOPS/SP em 26 de novembro de 1971, 

torturado e morto em 20 de dezembro do mesmo ano. 

Também Santo Dias da Silva, operário, trabalhador da empresa Metal 

Leve, militante da Pastoral Operária, o qual participou da Oposição Metalúrgica, 

foi assassinado pela Polícia Militar na frente da fábrica Sylvania, no bairro de 

Santo Amaro, em 30 de outubro de 1979, quando participava de um piquete de 

greve52.   

Waldemar Rossi relatou em audiência como a atuação da repressão foi 

direcionada a atingir as lideranças dos trabalhadores53: 

 
[...] Eu pego dois casos típicos, que foi o assassinato do Luiz Hirata, 
em 1971, que era um companheiro da Oposição Sindical; mas que veio 
da JUC, com a consciência do seu papel de cristão e de operário; 
passou a ser operário de maneira, assim, bastante clara.  
E, a segunda, do próprio Santo Dias da Silva, no ano de 1979; membro 
executivo da Pastoral Operária, e que era o ponto de ligação entre a 
Pastoral e o Episcopado do Estado de São Paulo. Ele não foi 
assassinado por acaso. Ele era a liderança em destaque, naquela 
época, na cidade de São Paulo; e era um perigo para os pelegos. 

 

                                                            
50 Relatório Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” – perfis dos mortos 
e desaparecidos políticos, Tomo II – Hamilton Fernando da Cunha. 
51 Relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” – perfis dos mortos 
e desaparecidos políticos, Tomo II – Luiz Hirata. 
52 Relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” – perfis dos mortos 
e desaparecidos políticos, Tomo II – Santo Dias.  
53 29ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, dentro do Seminário “Trabalhadores que resistiram à ditadura”, em 05/04/2013. 
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Há, ainda, casos de operários e líderes sindicais que estavam sendo 

perseguidos pelos órgãos de segurança e foram presos em suas casas, como 

Dorival Ferreira, militante da ALN (Ação Libertadora Nacional), filiado ao 

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, cuja casa na cidade de Osasco 

foi invadida a tiros por policiais militares, sendo o mesmo assassinado em 02 de 

abril de 1970. 

João Domingues da Silva operário metalúrgico, militante da VAR-

Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares) era um dos líderes das 

greves ocorridas na cidade de Osasco em meados de 1968. Em 29 de julho de 

1969 foi surpreendido em uma emboscada feita por agentes do DEIC 

(Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil) onde foi ferido. 

Levado para o Hospital das Clínicas foi tratado, mas posteriormente foi 

conduzido pelos agentes do DEIC ao Hospital Geral do Exército, mesmo com 

risco de vida e, em decorrência das torturas sofridas em interrogatórios, morreu 

em 23 de setembro de 196954. 

José Campos Barreto, conhecido como Zequinha, é importante figura da 

greve de Osasco, ocorrida em 16 de julho de 1968, quando trabalhava como 

metalúrgico na empresa Cobrasma. Foi preso nessa ocasião e passou por 

diversas torturas nos 98 dias em que ficou preso no DOPS/SP. Quando foi solto 

passou a viver na clandestinidade, indo morar no Rio de Janeiro e 

posteriormente na Bahia, onde foi assassinado, estando desaparecido desde 17 

de setembro de 1971.  

Olavo Hanssen, já referido, era operário metalúrgico e trabalhava na 

empresa Massari S/A que produzia viaturas, localizada no bairro de Vila Maria, 

em São Paulo. Filiou-se ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Metalúrgicas e de Material Elétrico de São Paulo e tornou-se membro da 

oposição sindical. Foi diversas vezes preso e torturado, sendo sua última prisão 

em 1º de maio de 1970, na comemoração do Dia Internacional do Trabalhador, 

tendo sido assassinado em 09 de maio do mesmo ano55. 

                                                            
54 Relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” – perfis dos 
mortos e desaparecidos políticos, Tomo II – João Domingues da Silva. 
55Relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” – perfis dos 
mortos e desaparecidos políticos, Tomo II – Olavo Hanssen. 
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Raimundo Eduardo da Silva era militante da Ação Popular (AP). 

Estudante, negro e operário metalúrgico, tendo trabalhado na cidade Mauá e nas 

Empresas Fertilizantes Capuava, Laminação Nacional de Metais e Ibrape. Em 

1970 Raimundo estava em um hospital se recuperando de uma cirurgia, 

decorrente de uma facada que havia sofrido, quando foi retirado por agentes do 

DOI-CODI. Segundo relato de seu irmão Jerônimo da Silva, ele foi levado para 

o DOI-CODI até que em 04 de janeiro de 1971 recebeu informação de um policial 

de que seu irmão “já estava fedendo há muito tempo”56. 

 

7. Consequências das perseguições na vida dos sobreviventes 

A ditadura militar deixou diversas marcas nas vidas das pessoas que 

foram perseguidas. Primeiro a tensão que os trabalhadores viviam diariamente 

devido à repressão. Temor por sua vida, por sua integridade física, pela de sua 

família, receio de perder o emprego, de fazer reivindicações e acabar constando 

das “listas negras” que as empresas circulavam entre si, impossibilitando assim, 

nova colocação profissional.  

O temor, que persiste até hoje, de processar judicialmente uma empresa 

que não cumpre a legislação trabalhista, por haver possibilidade de não 

conseguir emprego em outra empresa, é resquício desse período e dessa 

prática. Contudo, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, as 

empresas não podem passar informações negativas acerca da conduta de ex-

empregado, prejudicando, assim, o trabalhador no ingresso em outra empresa, 

sob pena de responder judicialmente e sofrer condenação a indenização por 

danos morais. 

Dessa forma era um risco para os trabalhadores se organizarem na época 

da ditadura militar, seja participando da CIPA (Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes), das Comissões de Fábrica ou de Assembleias de trabalhadores. 

Nas audiências realizadas pela Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo “Rubens Paiva”, foi possível colher depoimentos nesse sentido: 

 

Meu nome é José Aguiar. Fui compensador de cheques, junto ao 
Banco do Brasil, de 1972 até 1974. Fiz a oposição dentro do Sindicato 

                                                            
56 Dossiê Ditadura – Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil – 1964-1985. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, p. 220. 
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dos Bancários [...] Eu fui preso e demitido do Banco em 1978. [....] A 
última vez que eu compareci em um dos debates, aqui na Assembleia 
Legislativa, presidido pelo deputado Adriano Diogo, eu citei o caso do 
Tolezano. Que eu estava junto com ele, na porta do Banco do Brasil e 
ele foi assassinado, covardemente, em frente ao Banco do Brasil, pela 
Organização Bandeirante; e que, uma semana depois jogaram o corpo 
dele no rio Tietê; o corpo dele apareceu boiando no rio Tietê, e foi dado 
como morto por afogamento, sendo que foi mentira. Ele foi 
assassinado na porta do Banco do Brasil, e eu estava junto com ele, 
na época. Eu fui marginalizado, após o meu desemprego em 1978 e 
estou até hoje. Hoje, para sobreviver, eu cato papelão na rua e eu 
vendo a revista “Ocas”, para continuar sobrevivendo57.  
  
Companheiros e companheiras, boa tarde. Eu sou o Amaro, tenho 76 
anos, já sou bisavô e eu venho de uma geração, da JOC [Juventude 
Operária Católica], de 1963 – quando eu entrei na JOC. Eu sempre fui 
um trabalhador e sempre nós fomos: Waldemar; o companheiro 
Rosseto; companheiro Elias; nós somos companheiros, solidários à 
luta operária, porque nós trazíamos, na nossa carne, o drama de todos 
os trabalhadores. Quantos e quantos desempregos o Waldemar 
sofreu; quantos e quantos desempregos eu passei58. 

 

Augusto Portugal também relatou em audiência que foi demitido da 

empresa Scania, após a realização da greve de 1978. 

 

8. A resistência dos trabalhadores sob a ditadura   

Mesmo com a repressão aos trabalhadores, estes sempre estiveram 

mobilizados na luta por melhores condições de vida. Exemplos disso são as 

importantes greves, manifestações e atos de 1º de maio. Diversas são as 

mobilizações sociais desse período, algumas mais conhecidas, outras nem 

tanto, mas fato é que os trabalhadores também se rebelaram contra a situação 

a eles imposta. Aqui falaremos apenas de algumas que foram simbólicas para o 

período. 

 

8.1 O primeiro de maio de 1968 

Momento importante da luta dos trabalhadores, e que é exemplo de 

resistência foi o ato em comemoração ao 1º de maio, em 1968. No episódio 

houve confusão devido à presença do então governador biônico59 Abreu Sodré, 

                                                            
57 28ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva” em 04/04/2013. 
58 29ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva” em 05/04/2013. 
59 Não escolhido por sufrágio universal, pelo voto popular. 
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que foi impedido pelos operários de falar e teve que sair do palanque para não 

ser agredido. O palanque foi derrubado e queimado pela multidão, como ato de 

protesto. 

 

 

8.2 Greve de Perus  

A chamada “greve dos queixadas” é também episódio importante da 

memória de resistência do nosso país,  e exemplo da luta dos trabalhadores 

contra a retirada de direitos e contra a repressão. A referida greve, a maior já 

relatada, durou 7 anos, de 1962 a 1969 60 e atingiu fábricas de cimento no bairro 

de Perus, periferia de São Paulo/SP. Artigo publicado pela Rede Brasil Atual 

relata a repressão que ocorria nas fábricas61:  

 
Os piquetes lembravam os de outras greves. A diferença é que mais 
de 200 policiais estavam dentro da fábrica desde as 3h da madrugada, 
a pedido do patrão [...] Foi assim que cruzaram os braços todos os 
1.400 trabalhadores na fábrica de cimento localizada em Perus, no 
noroeste da capital paulista, e nas pedreiras de calcário situadas a 20 
quilômetros dali, no município de Cajamar.  

 
As reivindicações eram para o pagamento dos salários atrasados, 

reajuste salarial, cumprimento dos acordos coletivos e pagamento de verba para 

casa própria. Além disso, havia a luta por melhores condições de trabalho, pois 

muitos adoeciam e morriam devido à exposição à poeira do cimento, que 

causava graves doenças pulmonares. A greve terminou em 1969, e ficou como 

exemplo de resistência e solidariedade de classe.  

 

8.3 A greve de Osasco em 1968 

O ano de 1968 foi importante, ainda, pela grande mobilização de 

trabalhadores na chamada greve de Osasco, cidade da região metropolitana de 

São Paulo. O dia 16 de julho de 1968, na fábrica metalúrgica Cobrasma, 

começava a greve com 3 mil operários.62 

                                                            
60 OLIVEIRA, Cida. A lição dos queixadas. Rede Brasil Atua, Revista do Brasil nº 77, Novembro 
2012. Disponível em:<http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/77/a-licao-dos-queixadas> 
Acesso em 25/02/2015. 
61 Idem. 
62 RUY, Carolina Maria. 1968 – Contagem e Osasco: O ressurgimento do sindicalismo. Centro 
de Memória Sindical. Disponível em: <http://www.memoriasindical.com.br/lermais_materias.php 
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A greve que se iniciou na Cobrasma se espalhou a outras empresas como 

Braseixos, Barreto Keller, Osram, Lonaflex, Willys Overland do Brasil, depois 

veio a ser Ford, dentre outras. 

Ponto marcante da greve foi a grande repressão aos trabalhadores. 

Desde o 1º de maio daquele ano, no qual o governador Abreu Sodré foi 

hostilizado e expulso do palanque, o movimento sindical de Osasco vinha sendo 

perseguido e observado.  O esquema militar para coibir a greve foi forte, inclusive 

com cavalaria63 e, após alguns dias de resistência, a fábrica da Cobrasma teve 

que ser desocupada, sendo aproximadamente 600 trabalhadores presos. 

Waldemar Rossi conta como a repressão atuou para acabar com a greve 

e defender os interesses dos patrões64: 

 
A greve de Osasco, que teve a gerência da COBRASMA e se reteve 
na empresa, recebeu repressão de forte esquema militar, incluindo 
cavalaria. Depois de vários dias de enfrentamento, a fábrica foi 
desocupada; o sindicato, ocupado pela repressão; os dirigentes e 
militantes presos; a direção, cassada novamente; e a intervenção, mais 
uma vez, nomeada. A Comissão de Fábrica da Cobrasma (a primeira 
conquistada pelos trabalhadores no sindicalismo brasileiro em 1964) 
foi extinta definitivamente. Centenas de trabalhadores perderam seus 
empregos, entraram para as famigeradas “listas negras” e tiveram que 
procurar trabalho em outras cidades bem distantes. O então presidente 
do sindicato, José Ibrahim, e o Luizão tiveram que ir para o exílio e lá 
permanecerem até a Anistia, em 1979. Assim como eles, outros 
sindicalistas partiram para o exílio. 

 

Ouvido em audiência pública, o ex-sindicalista Octaviano dos Santos, 

também falou sobre a greve65: 

 

Fui cassado em 1964, quando eu fazia parte do Sindicato dos 
Metalúrgicos, da primeira diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Tive 
o privilégio de participar da chapa verde oposição do sindicato contra, 
na época, a diretoria – que fazia as vontades da ditadura, e nada fazia 
para os trabalhadores. E a gente, também, entrou nessa situação de 
sermos cassados, quando colocamos o nosso trabalho em evidência; 
um trabalho de responsabilidade, no qual nos comprometemos a lutar 
pela nossa categoria; e fizemos aquilo, o nosso programa de trabalho, 
nós procuramos cumprir à risca; mas não deu para a gente chegar até 

                                                            
?cd_materias=14&friurl=_-1968---Contagem-e-Osasco:-o-ressurgimento-do-sindicalismo-
_#.VNyhT-bF_z4.> Acesso em 25/02/2015. 
63 ROSSI, Waldemar. Tortura e exílio na ditadura militar: “Por que operários eram perseguidos, 
inclusive nos próprios locais de trabalho?” Disponível em 
<http://revistas.usp.br/diversitas/article/viewFile/58377/61378>. Acesso em 25/02/2015. 
64 Idem.  
65 Transcrição da 29ª audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo “Rubens Paiva” em 05/04/2013. 
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o fim.  A minha participação, no movimento da greve de 1968, ela foi 
na empresa da qual eu trabalhava, que era a “Brown Boveri”.  
E descemos, em massa, até o nosso sindicato. Para surpresa minha, 
no momento em que saímos, na avenida vinha vindo o Exército, com 
brucutu, cavalaria, e tudo, para atacar a nós, na empresa. Mas, nós 
tivemos a sorte de estar fora, e eles não puderam fazer nada, com a 
gente, porque nada estávamos fazendo de errado, naquele momento; 
apenas descemos em passeata, e fomos até o Sindicato dos 
Metalúrgicos, do qual assumimos os trabalhadores, e ficamos um dia 
e uma noite sitiados pela Polícia Militar, brucutu, cavalaria, que 
queriam, naquele momento, invadir o sindicato e espancar todo mundo; 
além de prender, espancar. E aguentamos, até a hora que deu. Nós 
saímos todos presos de lá, em camburão. Fomos para o DOPS e aí, a 
nossa parte da greve em Osasco, ela ficou nesse sentido; eu estive 
preso junto com os padres franceses, na mesma cela, padre Pedro, 
padre Pierre, padre Antônio, que eram os franceses operários, de 
Osasco, que trabalhavam na Braseixos.  E, ao soltarem, eu fui para 
Osasco. Cheguei lá, fui até o nosso sindicato, mas a ditadura já tinha 
tomado conta. Eles tinham quebrado móveis, tinha tocado fogo em 
documentos e o sindicato estava por conta do à toa, lá [...] Havia 
acabado a greve.  

 

José Ibrahim, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Osasco, também foi ouvido na audiência: 

 Eu só quero responder, que eu acho que a greve de Osasco teve uma 
repercussão muito maior, porque nós já éramos vigiados desde o 1° de 
maio – que teve aí na Praça da Sé –, do qual o governador da época, 
o Abreu Sodré, ele foi escorraçado do palanque, e teve que se refugiar 
dentro da igreja; e, com isso, Osasco ficou perseguido e manjado. 
Qualquer coisa que se acontecesse, eles diziam que o terror veio de 
Osasco. Então, por isso que a greve de Osasco teve uma repercussão, 
muito grande, no país e no Brasil66.  

 

Anízio Batista, ouvido na mesma audiência, também relatou a ocupação 

militar na fábrica em que trabalhava67: 

Ouvindo as colocações dos companheiros, aqui, eu estava revivendo 
aqui – no passado, a barra pesada, que os trabalhadores enfrentaram; 
inclusive eu, que trabalhei 30 anos em fábrica, de metalúrgico, me 
aposentei como metalúrgico; embora que eu queria colocar uma coisa 
um pouco diferente [...] eu trabalhava na Willys Overland do Brasil, 
depois veio a ser Ford. E 1968, é pouco falado a questão da Willys, 
naquele tempo. A greve de Osasco, nós fizemos dentro da Willys, 
também, uma greve de três dias; e não se fala disso. E até o Exército, 
por exemplo, ficou dentro da fábrica. 

 

 Augusto Portugal, da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC, 

também ouvido na supracitada audiência pública, falou sobre as greves que 

                                                            
66 Idem.  
67 Idem. 
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aconteceram no ABC Paulista, em especial na empresa Scania, na qual 

trabalhava, e da qual foi demitido após a greve de 1978. 

Eu cheguei, em São Bernardo, em 1975 e fui uma das lideranças da 
greve da Scania. Fui dirigente da greve de 1979 e 1980, cujo grande 
exemplo, foi a demonstração que a classe trabalhadora – quando nós 
criamos o fundo de greve – conseguia, mesmo com a intervenção 
ministerial, continuar liderando a luta, apenas com os nossos recursos.  

 

 
9. A luta das mulheres trabalhadoras 

 

A atuação dessas mulheres, seja na própria produção, no trabalho nas 

fábricas, nas mobilizações e greves, seja em Associações de Donas de Casa, 

em Associações de Bairros, em Cooperativas, foi essencial para a luta pelo 

retorno da democracia e para a luta dos trabalhadores em geral. 

Em decorrência da repressão às greves, muitos trabalhadores foram 

demitidos ou colocados em “listas negras” que os impediam de acesso ao 

mercado de trabalho formal. Nesse momento a atuação das mulheres para o 

sustento da família foi imprescindível, seja trabalhando em faxinas ou outras 

funções informais e precarizadas, seja formando cooperativas de trabalho. 

Durante a “Greve dos Queixadas”, diante da ausência de salários dos 

maridos as mulheres organizaram uma cooperativa de costura.68 

Também foram elas que encabeçaram a luta contra o alto custo de vida e 

pela anistia. 

Maria Amélia de Almeida Teles, membro da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, na 28ª audiência pública69, ressaltou a 

importância da luta das mulheres: 

 
Não podemos esquecer que o Brasil, com esse avanço do capitalismo, 
durante a ditadura foi um dos campeões em acidentes de trabalho e, 
quantos trabalhadores ficaram encostados, enquanto as mulheres iam 
pras faxinas, iam pras ruas, e foram fazer a luta contra a alta do custo 
de vida. A gente não pode esquecer disso: foram as primeiras que 
saíram por aí, nas periferias, fazendo abaixo-assinado. Foram as 
mulheres que levantaram o movimento feminino pela anistia, as 

                                                            
68 OLIVEIRA, Cida. A lição dos queixadas. Rede Brasil Atua, Revista do Brasil nº 77, Novembro 
2012. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/77/a-licao-dos-queixadas> 
Acesso em 25/02/2015. 
69 28ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” em 
04/04/2013. 
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primeiras que saíram às ruas, para falar em anistia. Não se esqueçam 
disso. Porque, depois é que vieram os estudantes, depois é que vieram 
os trabalhadores, sindicalistas.  
E não podemos esquecer que, essas mulheres, estavam inseridas no 
mercado de trabalho, porque o capitalismo, a mais-valia do capitalismo, 
foi contra a força do trabalho das mulheres, que recebiam a metade do 
salário dos homens, para fazer a mesma função.  

 

Maria Arleide Alves, trabalhadora da indústria têxtil, também falou sobre 

a luta das mulheres nas fábricas70: 

 

Eu lembro dos anos 1970, eu trabalhava na tecelagem Calux, do qual 
a gente participava da comissão, da Cipa, na época. E aí, nós 
organizamos diversas comissões, do qual eram meninas de 15, 16 
anos, que participavam dessa comissão.  

 
Isabel Peres, da Ação Católica Operária também prestou seu 

depoimento71: 

Como é que nós, mulheres, nos organizávamos? Através de uma 
Associação de Donas de Casa, ADC; como se nós estivéssemos ali, 
somente para cozinhar; enquanto nós estávamos discutindo a vida dos 
nossos companheiros, e a nossa, dentro da fábrica. Como é que a 
gente podia se organizar – e organizar – a partir disso.  

  

 Recomendações 

1) Que o Estado crie políticas e mecanismos permanentes de reparação e 

indenização às vítimas das violações de Direitos Humanos cometidos por 

agentes da ditadura militar, sejam por prisões ilegais, torturas, inclusive aos 

trabalhadores que em decorrência das perseguições sofreram prejuízos, como 

perda de emprego ou barreiras para ingresso ou permanência no mercado de 

trabalho em decorrência de seu nome constar de “listas negras”; 

2) Responsabilização civil e administrativa das empresas que contribuíram com 

o regime militar e com a perseguição aos trabalhadores durante a ditadura; 

3) Responsabilização civil, penal e administrativa dos dirigentes das empresas 

que contribuíram com a perseguição aos trabalhadores na ditadura; 

4) Promover uma reforma legislativa no sentido de excluir do ordenamento 

jurídico todos os resquícios de práticas antissindicais, bem como empecilhos ao 

livre exercício do direito de greve; 

                                                            
70 Idem.  
71 29ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” em 
05/04/2013.  
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5) Ratificar a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que 

trata da demissão imotivada, denunciada pelo Estado brasileiro em 1996, e 

regulamentar a Convenção 151, que versa sobre a organização sindical e 

negociação coletiva no setor público. 
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PERSEGUIÇÃO AO MOVIMENTO ESTUDANTIL PAULISTA 

 

 

1. O movimento estudantil durante a ditadura militar 

 

Os estudantes organizados tiveram um papel político de luta fundamental 

contra a ditadura militar. Foram às ruas protestar, participar de passeatas, 

integraram movimentos de luta armada, distribuíram panfletos, lutaram, enfim, contra 

o sistema repressivo vigente naquele momento. A participação dos estudantes foi 

expressiva, sendo que eles constituem uma grande parte dos mortos ou 

desaparecidos políticos brasileiros. Segundo estudo feito pela Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” das 436 pessoas que constam no Dossiê 

dos Mortos e Desaparecidos Políticos, elaborado pela Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, 125 eram estudantes1.  

Desde o primeiro momento com a implantação da ditadura militar, o 

movimento estudantil foi perseguido.  

Maria Paula Araujo afirma que no dia 31 de março de 1964 a direção da UNE 

e os membros do Centro Popular de Cultura (CPC) 2 decidiram ficar de vigília na 

sede da UNE. A certa altura da noite a sede da UNE foi metralhada e a direção da 

                                                 
1 A Comissão Estadual da Verdade de São Paulo fez um levantamento com base nos 436 nomes de 
mortos e desaparecidos políticos constantes do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos, com o 
fim de verificar a condição política em que a pessoa se enquadra (morto/desaparecido político), o ano 
da morte ou desaparecimento; profissão; sexo; idade; organização política; local da morte ou 
desaparecimento; cidade, Estado e país natal; local da morte. OLIVEIRA, Clarissa. Trabalhadores, 
jovens e até bebê foram vítimas da ditadura. Disponível:<http://poderonline.ig.com.br/index.php/2013/ 
02/05/trabalhadores-e-jovens-foram-os-principais-alvos-da-ditadura/>. Acesso em 29/09/2014. 
2 Segundo Aldo Arantes, presidente da UNE nos anos de 1961-1962: “O Centro Popular de Cultura 
(CPC) da UNE foi uma importante iniciativa que contribuiu com a formulação de uma arte 
comprometida com a realidade brasileira. Exerceu importante influência sobre o movimento artístico e 
cultural do país, e deu importante contribuição ao processo de politização do movimento estudantil. 
(...) O CPC surgiu da confluência entre artistas que queriam levar para o grande público sua produção 
artística voltada para os problemas brasileiros. E a UNE pretendia incorporar à sua atividade a cultura 
como forma de veicular suas bandeiras de luta. Sua organização inicial ocorreu na gestão 1960-1961. 
Mas a sua consolidação e seu pleno desenvolvimento ocorreram na gestão 1961-1962, da qual fui 
presidente. (...) Participaram do departamento de Teatro do CPC, durante a gestão 1961-62, 
Oduvaldo Vianna Filho, Chico de Assis, Eduardo Coutinho, Flávio Migliacio, Cecil Thiré, Francisco 
Milani, Joel Barcelos, Carlos Verezza, Helena Inês, entre outros. Além da apresentação das peças na 
UNE Volante, elas eram apresentadas em sindicatos, praças e estações de trem. (...)”. ARANTES, 
Aldo. Alma em fogo: memórias de um militante político. São Paulo: Anita Garibaldi; Fundação 
Maurício Grabois, 2013, p. 79-81.  
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UNE entrou em contato com o Comando da Aeronáutica do Rio de Janeiro que 

enviou soldados para defender o prédio. Ferreira Gullar conta que esse grupo que 

estava em vigília decidiu se revezar: uma parte iria para casa dormir e outra ficaria 

na sede da UNE, sendo que um grupo de cerca de trinta pessoas permaneceu no 

local. Mas felizmente esse grupo não estava mais no local quando a sede foi 

incendiada e depredada por grupos direitistas3.  

Com a instauração do regime militar a primeira providência foi a destruição do 

prédio da UNE e a colocação da entidade na ilegalidade, afirma Maria Aparecida 

Aquino4. A destruição do prédio da UNE ocorreu já no dia 01 de abril, quando 

militantes do Comando de Caça aos Comunistas (CCC) 5 queimaram o prédio 

localizado na Praia do Flamengo, nº 132. 

No dia 1º de abril dois estudantes são mortos por soldados do Exército em 

Recife; em Belo Horizonte o DCE e a UNE são fechados e muitos estudantes são 

presos; no Rio de Janeiro soldados da polícia entram em choque com estudantes 

nas proximidades da Faculdade Nacional de Direito, causando sete feridos e um 

morto; em Brasília uma passeata é dissolvida por tropas do Exército6. 

A resistência foi desarticulada desde o início. Daniel Aarão Reis Filho relata 

que:  

(...) Não houve nenhuma ação contra aquela situação que estava se 
desenhando. Não houve, no movimento estudantil, nenhuma articulação, 
nenhuma manifestação. Foi uma coisa muito impressionante! Eu atribuo isto 
ao fato de que as grandes maiorias ali, embora muito penetradas pelo 
nacionalismo e pelo reformismo, não estavam dispostas a se arriscar para 
salvar o governo Jango. Foi uma coisa muito melancólica. A vitória do golpe 
me despertou muito inconformismo, aquele desmoronamento, aquela 
derrota sem resistência. E isso eu tenho impressão que foi muito 
compartilhado pela minha geração politizada de esquerda7. 
 

Jacob Gorender menciona o fato de que em uma conferência relativa ao 

aniversário do PCB realizada no dia 27 de março de 1964 na sede da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), Luiz Carlos Prestes, afirmou que não haveria 

condições favoráveis a um golpe reacionário, mas que se este viesse “os golpistas 

                                                 
3 ARAUJO, Maria Paula. Obra citada, p. 150. 
4 AQUINO, Maria Aparecida. Nós que amávamos tanto a revolução. In: Memória do Movimento 
Estudantil. Coleção Memória Social. São Paulo: Museu da República, 2005, p. 32. 
5 A informação que os responsáveis pela destruição do prédio foi o CCC é de Franklin Martins, no 
texto “Movimento estudantil como movimento social” in Memória do Movimento Estudantil, obra 
citada, p. 94.  
6 FÁVERO, Maria de Lourdes de. Maria de Lourdes de A. A UNE em tempos de autoritarismo. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1994, p. 48. 
7 ARAUJO, Maria Paula. Obra indicada, p. 153. 
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teriam as cabeças cortadas”. No dia 29 de março a afirmação foi repetida em uma 

festa no Estádio Pacaembu. Isso contribuiu para o desestímulo de qualquer reação 

por parte dos militantes8.  

No dia 04 de junho de 1964 o ministro da Educação (Flávio Suplicy de 

Lacerda) sugere ao chefe de governo o envio de mensagem ao Congresso Nacional 

extinguindo a UNE, a União Metropolitana de Estudantes (UME), a União Brasileira 

de Estudantes Secundaristas (UBES), as Uniões Estaduais de Estudantes (UEEs), 

as Uniões Estaduais de Estudantes Secundários e outras entidades de 

representação estudantil de grau superior e médio e substituindo por uma estrutura 

mais controlada pelas autoridades: o Diretório Acadêmico (DA) em cada faculdade; 

o DCE em cada Universidade; o Diretório Estadual de Estudantes (DEE), em cada 

capital de Estado ou território onde existisse mais de uma universidade, ou uma 

universidade e um ou mais estabelecimentos isolados de ensino superior9. 

Os estudantes reagiram a sugestão de fechamento de suas entidades por 

meio de um telegrama de Antonio Figueira Filho, presidente da União Metropolitana 

de Estudantes (UME) do Rio de Janeiro, a Castelo Branco, pedindo que ele não 

aceitasse a sugestão de seu ministro. A atitude dos estudantes foi uma tentativa de 

diálogo com as novas autoridades, sugerida por uma parte das lideranças que 

escapara à repressão e que se encontrava em atividade sob o comando da UME 

apoiada por 3 Uniões Estaduais Estudantis (Pernambuco, Paraná e MG)10. Mas o 

diálogo não deu certo e no dia 27 de outubro de 1964 foi aprovado no Congresso 

Nacional o projeto de lei que extinguia a UNE por 126 votos a favor, 117 contra e 5 

abstenções11. Era a chamada Lei Suplicy de Lacerda que colocava a UNE em 

clandestinidade. 

No mesmo ano o movimento estudantil se mobilizou contra a Lei Suplicy de 

Lacerda, tendo a UNE realizado um plebiscito indagando aos estudantes se eles 

concordavam com a lei ou não. Conforme informação de Arthur Poerner 92,5% dos 

estudantes se declararam contrários a lei12.  

Marcelo Ridenti aponta que:  
                                                 
8 GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. 6ª edição. 2ª impressão. São Paulo: Editora Ática, 2003, 
p. 70.  
9 POERNER, Arthur José. O Poder Jovem. História da Participação Política dos Estudantes 
Brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1968, p. 267-268. 
10 SANFELICE, José Luís. José Luis. Movimento estudantil: a UNE na resistência ao golpe de 1964. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2008, p. 84. 
11 POERNER, Arthur José. Obra citada, p. 243. 
12 POERNER, p. 273. 
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(...) depois de 1964, foram diminuindo os recursos governamentais para o 
ensino superior, as verbas do Ministério da Educação ‘caíram de 11% para 
7,7% de 1965 a 1968, no total do orçamento da União, e as verbas do MEC 
repassadas para as universidades também caíram proporcionalmente, de 
modo que as federais tiveram seu orçamento diminuído em mais de 30% 
(Martins Filho, 1987, p. 123). A falta de verbas para a educação e a 
contenção de investimentos governamentais no ensino superior (que na sua 
maior parte era público, na época, sendo que mesmo as faculdades 
privadas eram, em geral, ligadas a entidades religiosas que não visavam 
lucro, caso das universidades católicas), implicava um congelamento na 
oferta de vagas nas faculdades, enquanto a procura aumentava 
drasticamente. Naqueles anos, um problema que mobilizava os estudantes 
e suas famílias era o dos chamados excedentes, aprovados nos 
vestibulares com média superior a cinco (em dez possíveis), mas que não 
podiam freqüentar as escolas superiores, pois as poucas vagas disponíveis 
eram ocupadas pelos alunos com as melhores notas nos exames. Para se 
ter uma ideia, o número de vagas disponíveis no ensino superior brasileiro 
em 1964 era de 57.342, tendo passado apenas a 58.752 em 1966, período 
em que o número de excedentes crescera de 40.139 para 64.627. ‘Quando, 
em 1967, procurou-se compensar esta tendência, com um aumento de 
vagas da ordem de 35%, a grave crise dos excedentes já não pôde ser 
contornada’. Em 1968, havia 89.582 vagas e 125.414 excedentes!13.  
 

Em 23 de junho de 196514 o MEC firmou um acordo com a United States 

Agency for International Development (USAID), no que ficou conhecido como Acordo 

MEC-USAID. Este acordo, segundo Maria Paula Araujo, foi a resposta da ditadura à 

luta pela reforma universitária que os estudantes travavam desde o início dos anos 

1960. A reforma no projeto governamental seria realizada com apoio do governo dos 

Estados Unidos, tendo por objetivo introduzir no Brasil o modelo educacional norte-

americano15. Os estudantes denunciaram o acordo como uma forma de interferência 

                                                 
13 RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira. 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: 
Editora UNESP, 2010, p. 124 e 125.  
14 Idem, p. 99. 
15 Como informa Rodrigo Patto Sá Motta a estrutura básica das universidades era criticada naquele 
momento. As universidades eram organizadas por cátedras, ou seja, docentes prestigiados, bem-
remunerados, com cargos vitalícios, que controlavam as estruturas decisórias principais como as 
congregações e os conselhos universitários. O tema da reforma universitária era discutido tanto por 
parte dos estudantes, quanto dos docentes. Os primeiros desejavam uma universidade crítica e 
popular, na qual os estudantes pudessem ter participação política; sugeriam ainda mudanças nas 
estruturas decisórias internas, com uma divisão mais igualitária das vagas nos órgãos dirigentes 
(congregações e conselhos universitários). Já os docentes, também apoiavam as reformas, 
principalmente os mais jovens que eram mal remunerados e se dedicavam a dar inúmeras aulas ou 
aqueles que se dedicavam as atividades de pesquisa, sendo que uma das propostas era a extinção 
do sistema de cátedras e a implantação de departamentos, como no modelo norte-americano, 
dinamizando as atividades de docência e pesquisa. Mas nem todos os docentes favoráveis as 
reformas acompanhavam a pauta do movimento estudantil, pois achavam algumas propostas radicais 
e inapropriadas. Havia também oposição as reformas dentro das universidades, principalmente por 
parte dos catedráticos e dos líderes de faculdades tradicionais. Nos meios empresariais e entre 
técnicos da áreas econômicas uma proposta era cobrar mensalidades dos estudantes universitários, 
sendo que alguns defendiam a cobrança universal e outros propunham que apenas estudantes de 
renda mais altas pagassem. Em um seminário do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (Ipês) 
realizado no segundo semestre de 1964 surgiu a proposta que as universidades, embora 
continuassem vinculadas ao poder público, arrecadassem parte de seus recursos cobrando taxas de 
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americana na educação brasileira. Em muitas universidades os estudantes fizeram 

uma ampla campanha contra a implantação do Acordo MEC-USAID, mas muitos de 

seus pontos foram implantados através da reforma universitária e do ensino 

realizada em 196816. 

Segundo o CPDOC: 

 

Para a execução desse acordo, a ser realizada através da Diretoria do 
Ensino Superior do MEC, ficou determinada a constituição de uma equipe 
mista, composta de cinco membros de cada país. Esta equipe atuaria junto 
ao MEC com o nome de Equipe de Planejamento do Ensino Superior 
(EPES), depois Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior 
(EAPES), cabendo-lhe: a) fazer uma análise em profundidade da situação 
desse nível de ensino no país e determinar o que constituiria um sistema de 
ensino superior ideal para o Brasil; b) estabelecer confrontos entre as 
características ideais e as necessidades constatadas; c) apresentar, de 
modo a chegar a um plano de longo alcance para o desenvolvimento, 
medidas necessárias à execução do plano, mediante reformas 
consideradas necessárias ao sistema; e d) finalmente, desenvolver todo um 
esforço de planejamento, a fim de garantir um equilíbrio essencial entre 
análise e ação17. 
 

Os defensores do acordo argumentavam que os técnicos brasileiros não 

teriam condições de realizar a tarefa, sendo assim necessária a assessoria de 

técnicos familiarizados com a organização das universidades norte-americanas. Já 

os críticos ao acordo atacavam a cópia do modelo norte-americano18.  

Marcos Napolitano relata que entre os anos de 1964 e 1968 o governo militar 

combinou medidas repressivas às organizações estudantis com medidas de 

reformas nas estruturas universitárias. Ele cita que:  

 

Na ótica repressiva, temos como exemplo a Lei Suplicy (1964) e o Decreto 
nº 477 (1969), os quais estabeleciam restrições e sanções às atividades 
políticas dos estudantes (entidades estudantis autônomas da estrutura 
administrativa, greves, propaganda ideológica etc.). Na perspectiva da 
reforma, temos a Lei de Reforma Universitária, em 1968 (Lei nº 5.540, 
23/11/1968), que consolidou a feição atual da universidade brasileira, 
criando os departamentos, o regime de créditos disciplinares e o vestibular 
classificatório (que, formalmente, acabava com o problema dos 
“excedentes”, foco de agitação da massa estudantil desde o começo da 
década). O governo militar buscava uma administração mais “racional” e 
centralizada da universidade, ao mesmo tempo que procurava despolitizar 

                                                                                                                                                         
alunos, como acontece no modelo norte-americano. Ver: MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades 
e o regime militar: cultura política brasileira e modernização autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, 
p. 66-73.   
16 ARAUJO, Maria Paula. Obra citada, p. 158. 
17 CUNHA, Luís Antônio. Verbete “Acordo MEC-USAID” in Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro 
pós 1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. Disponível em:<http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca 
/BuscaConsultar.aspx>. Acesso em 16/10/2014.  
18 Idem.  
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os cursos, aprofundando a especialização técnica entre professores e 
alunos. Em parte, tais medidas já tinham sido sugeridas nos relatórios de 
Rudolph Atcon, baseado no acordo MEC-USAID (U. S. Agency for 
International Development) e no Relatório Meira Matos (abril/1968) 19. 
 

1968 foi um ano de grande efervescência no movimento estudantil e da 

juventude em geral, não só no âmbito nacional, mas internacionalmente. No Brasil 

grandes passeatas foram realizadas pelos estudantes contra o governo repressivo. 

No dia 28 de março de 1968 o estudante Edson Luís Lima Souto é morto quando a 

polícia reprimia uma manifestação no Restaurante Calabouço. A morte do estudante 

provoca uma grande mobilização contra o regime militar. 

No dia 26 de junho do mesmo ano ocorre a Passeata dos Cem Mil, um dos 

grandes pontos de mobilização estudantil segundo Maria Paula Araujo20. 

Em outubro de 1968 a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

USP situada na Rua Maria Antônia no centro da cidade foi invadida pelo Comando 

de Caça aos Comunistas (CCC), sendo que durante a ocupação um estudante foi 

baleado e morto21. Este estudante se chamava José Guimarães, um dos casos sob 

responsabilidade da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo22, e foi morto 

por membros do CCC e do DEOPS paulista, no conflito entre estudantes da 

Universidade Mackenzie e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, na 

Rua Maria Antônia. José foi morto por um membro do CCC e alcagüete policial de 

nome Osni Ricardo. Entre os policiais, foram reconhecidos o delegado Raul 

Nogueira de Lima, vulgo Raul Careca, e o comissário Otávio Gonçalves Moreira Jr., 

conhecido como Otavinho, membros do DOPS e, posteriormente, torturadores do 

DOI-CODI/SP.  

O Estado brasileiro assumiu a responsabilidade pelo assassinato de José 

Guimarães quando foi criada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos em 1995. Primeiramente, foi apresentado à CEMDP um primeiro 

requerimento (327/96), que teve como relator João Grandino Rodas e foi indeferido 

                                                 
19 NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto, 
2014, p. 90 e 361.  
20 ARAUJO, Maria Paula, p. 179 e 180. 
21 Idem, p. 180. 
22  À Comissão da Verdade do Estado de São Paulo coube a elaboração para o relatório final da 
Comissão Nacional da Verdade dos perfis referentes aos mortos e desaparecidos que nasceram ou 
morreram no Estado de São Paulo, e também aqueles que tenham tido uma militância significativa no 
Estado como Honestino Guimarães e Frei Tito de Alencar. No total foram elaborados 167 perfis, além 
desses a Comissão Estadual também fez mais 20 casos referentes à Guerrilha do Araguaia, sendo 
que esses casos não se referem a militantes que nasceram/morreram no Estado de São Paulo. A 
análise que será formulada é somente em cima do número de 167 mortos e desaparecidos políticos.   
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depois do pedido de vistas de Luís Francisco da Silva Carvalho, porque a maioria da 

CEMDP considerou que a morte não ocorrera em “dependências policiais ou 

assemelhadas”, visto que a Lei 9140/95 somente previa esta possibilidade de 

reparação. Algum tempo depois foi apresentado um novo requerimento (047/02) que 

quando de sua apreciação, não deixou margem a dúvidas de que a vítima morreu 

em virtude de violência policial com motivação política, e o relator João Batista 

Fagundes considerou que “[…] sua morte foi conseqüência de um conflito de rua à 

época dos fatos apurados. E à luz da Lei 10.875 de 01/06/2004 […], que hoje vigora 

sobre a matéria, é o quanto basta para julgar procedente o presente pedido”. O caso 

foi deferido por unanimidade, em 7 de outubro de 2004. 

Em outubro de 1968, na pequena cidade de Ibiúna (SP), mais de setecentos 

estudantes foram presos no XXX Congresso da UNE. O local não tinha 

infraestrutura para receber tantos estudantes, o que ficou mais grave porque choveu 

durante a maioria dos dias. No dia 12 de outubro, a polícia invadiu o local onde se 

realizava o Congresso, prendendo os estudantes23. A prisão de todos estes 

estudantes, inclusive várias lideranças, foi extremamente importante para o trabalho 

da repressão, visto que todos foram fichados no Departamento de Ordem Política e 

Social (DOPS). A maioria dos estudantes foi liberada em pouco tempo, enquanto 

alguns líderes ficaram presos por um período. Foi o caso de José Dirceu, Luís 

Travassos, Helenira Resende de Souza Nazareth24, Antonio Guilherme Ribeiro 

Ribas25 e Vladimir Palmeira. 

                                                 
23 Angélica Muller explica em detalhes a organização do Congresso de Ibiúna em seu texto “O 
Congresso de Ibiúna: uma narrativa a partir da memória dos atores”. In: FICO Carlos e ARAUJO, 
Maria Paula (org.). 1968: 40 anos depois – História e Memória. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009, p. 63 – 
77. 
24 Helenira Resende de Souza Nazareth foi libertada após o Congresso de Ibiúna por meio de um 
habeas corpus alguns dias antes da decretação do Ato Institucional nº 5 em dezembro de 1968, 
passando a viver em seguida na clandestinidade até se mudar para a região do Araguaia. O Relatório 
Arroyo, escrito pelo dirigente do PCdoB Ângelo Arroyo, que escapou ao cerco militar à região em 
1974, descreveu sua morte: “No dia 29 de setembro, houve um choque do qual resultou a morte de 
Helenira Resende. Ela, juntamente com outro companheiro, estava de guarda num ponto alto da 
mata para permitir a passagem, sem surpresas, de grupos do destacamento. Nessa ocasião, pela 
estrada vinham tropas. Como estas achassem a passagem perigosa, enviaram “batedores” para 
explorar a margem da estrada, precisamente onde se encontrava Helenira e o outro companheiro. 
Este quando viu os soldados, acionou a metralhadora, que não funcionou. Ele correu e Helenira não 
se deu conta do que estava sucedendo. Quando viu, os soldados já estavam diante dela. Helenira 
atirou com uma espingarda 16. Matou um. O outro soldado deu uma rajada de metralhadora que a 
atingiu. Ferida, sacou o revólver e atirou no soldado, que deve ter sido atingido. Foi presa e torturada 
até a morte. Elementos da massa dizem que seu corpo foi enterrado no local chamado “Oito 
Barracas”. Em declarações feitas na Justiça Militar, a presa política Elza de Lima Monnerat denunciou 
o assassinato de Helenira sob tortura, após ter sido baleada nas pernas. O relatório do Ministério 
Público Federal de São Paulo, assinado pelos procuradores Marlon Alberto Weichert, Guilherme 
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No dia 13 de dezembro de 1968 foi decretado o Ato Institucional nº 5. Este 

Ato colocou em recesso o Congresso Nacional e as Assembléias Legislativas 

                                                                                                                                                         
Schelb, Ubiratan Cazetta e Felício Pontes Jr, de 28/01/2002, também registra a partir de depoimentos 
tomados de moradores da área, quase 30 anos depois: “Fátima: Helenira Rezende, foi vista por um 
depoente, baleada na coxa e na perna, sendo carregada em cima de um burro de um morador da 
região, próximo à localidade de Bom Jesus. Outro depoente ouviu referências de que Fátima foi vista 
na base de Oito Barracas. E um terceiro conta que ‘ouviu falar’ ter Fátima chegado já morta em Oito 
Barracas, em função de ferimentos”. Os procuradores também registram como possível local de 
sepultamento as proximidades do igarapé Tauarizinho, na base de Oito Barracas.  Seu nome consta 
da lista de desaparecidos políticos do anexo I, da lei 9.140/95 (dados do perfil de Helenira). A 
Comissão Estadual da Verdade de São Paulo realizou a 18ª audiência pública sobre os casos das 
mulheres paulistas desaparecidas no Araguaia, Helenira Resende de Souza Nazareth, Luiza Augusta 
Garlippe, Maria Lucia Petit da Silva, Suely Yumiko Kanayama no dia 07/03/2013. No dia 09 de 
setembro de 2014 a CNV ouviu o depoimento do professor universitário e advogado da União 
aposentado, Carlos Orlando Fonseca de Souza, ex-soldado conscrito do 2º Batalhão de Infantaria de 
Selva, de Belém, que atuou na campanha do Exército contra a Guerrilha do Araguaia no ano de 
1972. Souza afirmou em seu depoimento que soube, por intermédio de conversas com outros 
soldados que integravam um pelotão que atuou na região do município de Bom Jesus, no Sul do 
Pará, que a morte da guerrilheira Helenira Rezende de Souza Nazareth se deu em combate, numa 
troca de tiros entre ela e os três militares. Ele disse nunca ter ouvido desses ex-colegas a versão, 
publicada no livro Direito à Memória e a Verdade, de que a guerrilheira foi torturada antes de ser 
eliminada pelos militares.Segundo Souza, após a morte da guerrilheira, a casa onde estavam os 
militares, localizada na mata, teria sido atacada por três dias pelos guerrilheiros que estariam 
tentando resgatar Helenira. Só então, após três dias sendo transportado no lombo de um burro, o 
corpo da guerrilheira foi entregue a oficiais e levado, provavelmente, para a localidade de Oito 
Barracas (informação do site da CNV). 
25 Antonio Guilherme Ribeiro Ribas foi presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas 
(UPES) em 1967 e, no ano seguinte, seria provavelmente eleito presidente da UBES – União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Foi detido pelo DOPS, juntamente com a ex-presidente da 
União Estadual dos Estudantes de São Paulo, Catarina Meloni, durante manifestação contra a 
presença do presidente Costa e Silva em solenidade pelo Dia da Independência, 7 de setembro. Foi 
libertado mediante habeas-corpus uma semana antes de ser novamente detido, em Ibiúna, no 30º 
Congresso da UNE. Condenado pela 2ª Auditoria do Exército, de São Paulo, em setembro de 1969, a 
um ano e seis meses de prisão, passou por várias unidades prisionais: Tiradentes (duas vezes), 
Delegacia de Polícia da Rua 11 de Junho (Vila Mariana), Quartel do Batalhão de Caçadores (São 
Vicente), Forte de Itaipu (Praia Grande), Casa de Detenção de São Paulo e Quartel de Quitaúna 
(Osasco). Nesse período, seus parentes sofreram violências e abusos por parte dos policiais. 
Libertado em abril de 1970, passou a morar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 
continuando com sua militância clandestina no PCdoB. Ao final do ano, mudou-se para a região do 
Gameleira, no Araguaia. Antes, teve um último encontro com o irmão. A família, porém, só voltaria a 
ter notícias suas em 1973, através de Francisco Romanini, detido pela OBAN, que ouvira falar de 
suas atividades na guerrilha. Em 1975, julgado à revelia, foi absolvido. O relatório apresentado pelo 
Ministério do Exército, em 1993, registra que “Antônio Ribas, durante encontro com uma patrulha na 
região do Araguaia, conseguiu evadir-se, abandonando documentos nos quais usava o nome falso de 
José Ferreira da Silva”. Mais adiante o relatório informa: “teria morrido em confronto com as forças de 
segurança”. Esse relato se aproxima das informações do relatório Arroyo, onde consta que no dia 28 
ou 29 de novembro de 1973, ao se encontrarem com uma patrulha do Exército, “Jaime (Jaime Petit 
da Silva) e Ferreira (Antonio Guilherme Ribeiro Ribas) ficaram desligados do grupo”. Já o relatório da 
Marinha registra a informação equivocada de que teria morrido, “em 20 de fevereiro de 1973”. Seu 
nome consta da lista de desaparecidos políticos do anexo I, da lei 9.140/95. Na CEMDP, seu caso foi 
protocolado com o número com o número 102/96. (dados do perfil de Antonio Guilherme Ribeiro 
Ribas). A Comissão Estadual da Verdade de São Paulo realizou a 31ª audiência pública sobre os 
casos dos guerrilheiros desaparecidos no Araguaia, nascidos em São Paulo ou que tiveram atuação 
política principalmente nesse Estado: Antonio Guilherme Ribeiro Ribas, Gilberto Olimpio Maria, 
Miguel Pereira dos Santos, Manoel José Nurchis, Orlando Momente, Cilon da Cunha Brum, Pedro 
Alexandrino de Oliveira Filho, Jaime Petit da Silva, Lucio Petit da Silva no dia 12/04/2013. 
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Estaduais (artigo 2º); permitiu novamente a cassação dos direitos políticos (artigo 

4º); suspendeu as garantias constitucionais de vitaliciedade e estabilidade, mas a 

medida mais grave estava em seu artigo 10 que suspendeu a garantia de habeas 

corpus para os crimes políticos contra a Segurança Nacional. Os presos políticos 

não tinham mais como se livrar das prisões ilegais feitas pelo Estado.  

Nas palavras de Elio Gaspari:  

 

Baixado o AI-5, ‘partiu-se para a ignorância’. Com o Congresso fechado, a 
imprensa controlada e classe média de joelhos pelas travessuras de 1968, o 
regime bifurcou a sua ação política. Um pedaço, predominante e visível, foi 
trabalhar a construção da ordem ditatorial. Outro, subterrâneo, que Delfim 
Netto chamava de ‘a tigrada’, foi destruir a esquerda. Faziam parte do 
mesmo processo, e o primeiro acreditava que o segundo seria seu 
disciplinado caudatário. Desde 1964, a máquina de repressão exigia 
liberdade de ação. Com o AI-5, ela teve e foi à caça26. 

 

Diferentemente dos Atos Institucionais anteriores, o AI-5 não tinha um prazo 

de vigência pré-determinado. Este Ato colocou o Brasil de vez dentro da doutrina da 

Segurança Nacional, pois as prisões, as torturas, os desaparecimentos aumentaram. 

Foi o golpe dentro do golpe.  

Outro fato marcante no ano de 1968 para o movimento estudantil é a invasão 

do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP) ocorrida no dia 17 

de dezembro. Segundo a Revista ADUSP: 

 

(...) quatro dias depois da decretação do AI-5, o Crusp foi invadido de 
madrugada pelas Forças Armadas, com muitos veículos, inclusive tanques 
de guerra. Cerca de 1.200 estudantes foram presos e levados, em sua 
maioria, para o Presídio Tiradentes. ‘Alguns dos que foram presos sem 
tortura e depois libertados foram novamente presos e aí sofreram violenta 
tortura’, diz [Mouzar] Benedito, que, preso na invasão, passou quatro dias 
no Presídio Tiradentes, mas não foi torturado. ‘Eu tive a sorte de ser 
interrogado no DOPS sem tortura. Então meu nome ficou fichado lá, mas 
teoricamente eles não precisavam mais me interrogar’, acrescenta. Após a 
invasão, o Crusp foi, então, fechado pelos militares, e os estudantes presos 
não tiveram para onde ir após serem libertados. Apartamentos haviam sido 
até mesmo saqueados pelos militares, que levaram pertences pessoais dos 
cruspianos, como roupas, livros e outros objetos27. 
 

Em fevereiro de 1969 foi promulgado o Decreto-lei nº 477, que proibia a 

existência de qualquer tipo de associação de estudantes ou professores e 

                                                 
26 GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 345.  
27 SANSÃO, Luiza. CRUSP, “Foco de irradiação subversiva” In REVISTA ADUSP¸ outubro de 2012, 
edição nº 53, p. 68.  
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estabelecia punições sumárias como à expulsão do estabelecimento a quem o 

violasse28. Era o AI-5 do meio estudantil.  

O Decreto previa as seguintes infrações e punições:  

 

“Art. 1º Comete infração disciplinar o professor, aluno, funcionário ou 
empregado de estabelecimento de ensino público ou particular que: 
I - Alicie ou incite à deflagração de movimento que tenha por finalidade a 
paralisação de atividade escolar ou participe nesse movimento; 
II - Atente contra pessoas ou bens tanto em prédio ou instalações, de 
qualquer natureza, dentro de estabelecimentos de ensino, como fora dele; 
III - Pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, 
passeatas, desfiles ou comícios não autorizados, ou dele participe; 
IV - Conduza ou realize, confeccione, imprima, tenha em depósito, distribua 
material subversivo de qualquer natureza; 
V - Seqüestre ou mantenha em cárcere privado diretor, membro de corpo 
docente, funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino, agente 
de autoridade ou aluno; 
VI - Use dependência ou recinto escolar para fins de subversão ou para 
praticar ato contrário à moral ou à ordem pública. 
§ 1º As infrações definidas neste artigo serão punidas: 
I - Se se tratar de membro do corpo docente, funcionário ou empregado de 
estabelecimento de ensino com pena de demissão ou dispensa, e a 
proibição de ser nomeado, admitido ou contratado por qualquer outro da 
mesma natureza, pelo prazo de cinco (5) anos; 
II - Se se tratar de aluno, com a pena de desligamento, e a proibição de se 
matricular em qualquer outro, estabelecimento de ensino pelo prazo de três 
(3) anos. 
§ 2º Se o infrator for beneficiário de bolsa de estudo ou perceber qualquer 
ajuda do Poder Público, perdê-Ia-á, e não poderá gozar de nenhum desses 
benefícios pelo prazo de cinco (5) anos. 
§ 3º Se se tratar de bolsista estrangeiro será solicitada a sua imediata 
retirada de território nacional “.  

 

Dos casos analisados pela Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, 

Gildo Macedo Lacerda é um exemplo de estudante expulso da Universidade por 

meio do Decreto-Lei 477. Após a sua expulsão transferiu-se para São Paulo (SP) e, 

em seguida, para o Rio de Janeiro (RJ), já atuando na clandestinidade e buscando 

fugir às perseguições impostas pela ditadura. Foi eleito vice-presidente da União 

Nacional dos Estudantes (UNE) durante a gestão 69/70, a última diretoria antes da 

desarticulação total da entidade pela repressão política. Deslocou-se, em 1972, para 

Salvador, Bahia, quando fazia parte da Direção Nacional da Ação Popular Marxista-

Leninista (APML). Nesse mesmo ano casou-se com Mariluce Moura. Gildo e sua 

esposa foram presos em 22 de outubro de 1973, em Salvador, no Quartel do 

Barbalho, pelo Exército, e imediatamente conduzidos às câmaras de tortura. 

Mariluce, que estava grávida, foi libertada alguns dias depois, e não mais o viu. 

                                                 
28 ARAUJO, Maria Paula, p. 191. 
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Gildo foi transferido para o DOI-CODI do IV Exército, no Recife, onde foi torturado 

até a morte, em 28 de outubro de 1973. A família de Gildo luta até hoje pela 

localização de seus restos mortais, o esclarecimento das circunstâncias de sua 

morte e por um sepultamento digno, pois o seu corpo não foi entregue à família29. 

Somente no dia 16 de agosto de 1979 foi publicada a Lei 6680, que revogou o 

Decreto-lei 477. Não se sabe ao certo o número de atingidos por essas medidas, 

sendo necessário ainda um estudo sobre o tema.  

A repressão aos estudantes continua. Em março de 1973, o estudante de 

Geologia da USP, Alexandre Vannuchi Leme, é preso e morre sob torturas, mas a 

ditadura fala que ele teria morrido em um atropelamento30. Os estudantes protestam. 

Dom Paulo Evaristo Arns realiza a missa do sétimo dia na Catedral da Sé. Para 

muitos estudantes este é um momento de retomada do movimento estudantil. 

Jordana de Souza Santos afirma que:  

 
O ME voltou ao cenário político por volta de 1975 com a greve da Escola de 
Comunicação e Artes (ECA) /USP, a greve da UFBA, a greve das Humanas 
na Unicamp. Neste ano, também voltaram a ter forte influência no ME as 
chamadas tendências políticas que eram representantes dos partidos e 
organizações políticas que ainda continuavam clandestinos. As que mais se 

                                                 
29 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fez a 90ª audiência pública sobre o caso de Gildo 
Macedo Lacerda no dia 25 de outubro de 2013. 
30 Alexandre Vannucchi Leme foi preso pelos agentes do DOI-CODI/SP no dia 16 de março de 1973. 
Foi torturado durante todo o dia 16 pela Equipe C, integrada pelos delegados Dr. Jorge, Dr. Tomé, 
pelo escrivão Gaeta, pelo tenente PM Mário, pelo investigador Oberdam e pelo carcereiro Marechal. 
As torturas prolongam-se pela noite. Os 20 presos políticos que se encontram nas sete celas do DOI-
CODI ouvem os gritos e gemidos de Alexandre. Nos intervalos da tortura, ele é reconduzido ao x-
zero, a cela forte, totalmente escura. No dia seguinte, é conduzido para a sala de torturas, ainda 
caminhando com os próprios pés, sendo torturado pela Equipe A, dos delegados Dr. José e Dr. Tomé 
e outros. Ao meio-dia, os presos políticos vêem que ele é trazido de volta para a solitária já 
carregado. Entre 16h e 17h, o carcereiro Peninha vai buscá-lo para nova sessão de tortura e o 
encontra morto. Os presos políticos recebem ordem de ficar no fundo das celas para nada verem. Os 
torturadores Caio, Alemão, Silva, Rubens, Dr. Jacó, Dr. José vão todos ao x-zero ver o jovem morto. 
Alexandre é retirado da cela, que em seguida é lavada. Todas as outras são revistadas à procura de 
objetos cortantes. O carcereiro diz que Alexandre tentou o suicídio e tinha sido levado ao hospital. A 
morte de Alexandre foi justificada como suicídio pelos torturadores, diante dos protestos dos demais 
presos políticos que se encontravam no DOI-CODI/SP. O “suicídio”, conforme a primeira versão da 
repressão teria ocorrido por meio do uso de uma lâmina de barbear. Os órgãos de segurança 
divulgaram sua morte apenas em 23 de março de 1973. A segunda versão apresentada pela 
repressão e divulgada na imprensa era a de que Alexandre fora atropelado ao tentar fugir da prisão, 
conforme as notícias publicadas nos jornais A Gazeta e Jornal da Tarde. Segundo o atestado de 
óbito, a morte de Alexandre ocorreu em 17 de março. Seus dados de identificação eram conhecidos 
pela polícia, conforme as informações do próprio atestado. Alexandre, porém, foi sepultado como 
indigente, sem caixão, em cova rasa forrada de cal virgem, a fim de que a decomposição do corpo 
fosse acelerada e apagadas as marcas evidentes das torturas que o levaram à morte. A necropsia 
assinada pelos legistas Isaac Abramovitc e Orlando Brandão, em 22 de março de 1973, confirmou a 
falsa versão oficial, segundo a qual Alexandre teria se atirado sob um veículo, sofrendo contusão na 
cabeça. A certidão de óbito atesta que sua morte ocorreu em 17 de março, após atropelamento na 
Rua Bresser, em São Paulo, quando era levado ao Hospital das Clínicas. (dados do perfil de 
Alexandre Vannucchi Leme escrito pela Comissão Estadual da Verdade de São Paulo).  
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destacaram foi Liberdade e Luta (trostskista), Refazendo (AP) e 
Caminhando (PC do B). As tendências deram um novo tom à luta estudantil, 
ajudaram a recuperar o ME. A principal bandeira levantada pelas tendências 
era a luta por liberdades democráticas e pela anistia ampla, geral e irrestrita. 
A luta estudantil dos anos finais da década de 70 pautou-se nestas 
reivindicações e na reconstrução da UNE31.  

 

Em 1976 são realizados o I e o II Encontro Nacional de Estudantes em São 

Paulo32. Mas é 1977 que marca a volta dos estudantes às ruas. 

Em junho daquele ano os estudantes tentaram realizar o III Encontro Nacional 

de Estudantes (ENE) na Universidade Federal de Minas Gerais. Delegados 

estudantis do país inteiro foram para Belo Horizonte, mas o local onde seria 

realizado o encontro é cercado pelo Exército, sendo que muitos ônibus de 

estudantes são parados ainda nas estradas, causando um número elevado de 

prisões e frustrando a realização do Encontro. Os estudantes não desistem de 

realizá-lo e marcam o III ENE para setembro na USP. No dia marcado, o Secretário 

de Segurança Pública de São Paulo, Erasmo Dias ocupa a Cidade Universitária e 

coloca policiais em locais estratégicos nas vias de acesso à universidade. Os 

estudantes se reúnem na Faculdade de Medicina da USP, que fica fora da Cidade 

Universitária para discutir como realizar o encontro, e o local é cercado pela polícia, 

sendo os estudantes presos. Os estudantes decidem fazer o Encontro na PUC-SP, 

no qual o único ponto a ser discutido era avançar na reconstrução da UNE, e 

conseguem realizar o Encontro. Felizes pela vitória alcançada sob a repressão 

decidem que naquela noite fariam uma festa na PUC-SP para comemorá-la, 

entretanto, ao ouvir na rádio sobre a realização bem-sucedida do III ENE, o coronel 

Erasmo Dias decide invadir a PUC. O resultado da invasão foi a depredação da 

universidade, destruição de livros na biblioteca, pânico e tumulto, estudantes foram 

feridos, espancados pela polícia e duas alunas sofreram graves queimaduras 

provocadas pelas bombas lançadas pelos policiais33.  

No III ENE foi criada a Comissão Pró-UNE com a função de encaminhar o 

processo de reorganização da entidade.  

                                                 
31 SANTOS, Jordana de Souza. A repressão ao movimento estudantil na ditadura militar. Revista 
Aurora, ano III, nº 5, dezembro/2009, p. 107. Disponível em:<http://www.marilia.unesp.br//Home/Revi 
tasEletronicas/Aurora/SANTOS.pdf>. Acesso em 29/09/2014.  
32 ROMAGNOLI, Luiz Henrique e GONÇALVES, Tânia. A volta da UNE – de Ibiúna a Salvador. 
História Imediata, nº 5. São Paulo: Alfa-Omega, 1979, p. 21. 
33 ARAUJO, Maria Paula, p. 223-225. 
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O próximo passo foi a realização do XXXI Congresso da UNE em Salvador em 

1979, chamado de congresso da reconstrução da entidade. O presidente do DCE da 

Universidade Federal da Bahia naquele momento, Ruy César, conta que decidiu 

procurar o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, para solicitar um local 

no qual pudesse ser realizado o Congresso, já que na universidade não havia 

espaço. O governador cedeu o Centro de Convenções da Bahia, que foi inaugurado 

com o congresso da UNE. Ao mesmo tempo em que tiveram apoio do governo 

estadual, o governo federal proibiu a realização do evento, entretanto, o governador 

manteve a promessa da cessão do local34. 

Dez mil estudantes se reuniram no Plenário para o Congresso de 

Reconstrução da UNE, gritando “A UNE somos nós, nossa força e nossa voz35”. 

 

2. Estudantes mortos e desaparecidos do Estado de São Paulo 

 

A Comissão Estadual da Verdade de São Paulo ficou responsável pela 

elaboração dos perfis dos mortos e desaparecidos políticos de São Paulo, sendo o 

critério de definição dessa competência aqueles que nasceram ou 

morreram/desapareceram no Estado de São Paulo, o que resultou no número de 

167 casos36.  

Analisando-se o número de mortos ou desaparecidos políticos paulistas foi 

constatado que cinquenta e três eram estudantes.  

Desse total como demonstra o gráfico abaixo, 40 são considerados mortos e 

13 desaparecidos políticos.  

 

                                                 
34 ARAUJO, Maria Paula, p. 229 e 231. 
35 ROMAGNOLI, Luiz Henrique e GONÇALVES, Tânia. Obra citada, p. 45. 
36 Como explicado anteriormente na nota de rodapé número 15 a Comissão Estadual da Verdade de 
São Paulo elaborou os perfis de mais 20 casos referentes à Guerrilha do Araguaia.  
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Marcelo Ridenti aponta que: 

 

Foi notável a presença de estudantes nos grupos de esquerda em geral 
(906; 24,5% do total de 3.698 processados, com ocupação conhecida, por 
ligação com grupos de esquerda), e particularmente naqueles que pegaram 
em armas (583; 30,7% dos 1.897 denunciados por organizações 
guerrilheiras urbanas típicas37). Isso reflete a extraordinária mobilização 
estudantil, sobretudo nos anos entre 1966 e 1968. Quando se tomam os 
dados referentes a organizações que atuavam desde antes de 1964, é 
possível mostrar que o peso proporcional que os estudantes tinham então 
nessas organizações era muito menor do aquele que viriam a representar 
na composição das esquerdas nos anos seguintes. (...) 38.  
 

Em artigo apresentado no Seminário Internacional História Contemporânea: 

Memória, Trauma e Reparação, Gislene Edwiges de Lacerda, afirma que:  

 

Devido à repressão muitos estudantes optaram pela luta armada e se 
vincularam a organizações revolucionárias como a ALN, COLINA, MR-8, 

                                                 
37 Marcelo Ridenti aponta a porcentagem de estudantes integrantes das organizações de esquerda 
no Brasil (os dados se referem somente aos que foram processados judicialmente e foram feitos com 
base no Projeto Brasil Nunca Mais, sendo que constam somente as organizações com maior número 
de militantes e nos processos onde foi possível ter as ocupações identificadas): ALA – 17,5% (20); 
ALN – 29,3% (134); AP – 31,1% (123); COLINA – 51,0% (26); CORRENTE – 36,5% (27); DI-DF – 
3,1% (1); DVP – 9,1% (2); FALN – 24,4% (10); Grupos de 11 – 2,1% (2); MAR – 21,4% (3); MEL – 
18,8% (3); MOLIPO – 40,0% (4); MR-8 – 49,3% (74); MRM – 14,3% (1); PCdoB – 24,1% (56); PCB – 
6,3% (38); PCBR – 39,8% (80); PCR – 33,4% (9); POC –40,6% (50); POLOP – 26,2% (21); PORT – 
20,6% (29); PRT – 6,9% (2); RAN – 7,9% (3); VAR – 33,2% (80); VPR – 19,7% (24); vários grupos – 
33,2% (83). O total é de 24,5% (906). Ver: RIDENTI, Marcelo. Obra citada, p. 275-276.  
38 RIDENTI, Marcelo. Obra citada, p. 114. 
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VAR-Palmares, entre várias outras. Outros passaram a viver na 
clandestinidade, dispersos pelo país e atuando em outras frentes. Muitos 
tiveram que deixar seus estudos nas faculdades devido à intensa 
perseguição que sofreram do regime e, vivendo na clandestinidade, 
assumiram outros nomes, distanciaram de suas famílias, assumiram outra 
vida, para poder preservar sua verdadeira39. 

 

Marcelo Ridenti afirma que a proporção de estudantes nas organizações 

armadas é em torno de 30%, sendo que o mesmo também ocorre nas organizações 

que não defendem a luta armada como a AP (30,1%) e a POLOP (26,2%). No caso 

da COLINA a porcentagem seria de 51% (26 processados), por se tratar de uma 

organização tipicamente estudantil. Já no MR-8 a porcentagem seria de 49,3% (dos 

150 processados com ocupação conhecida, 74 eram estudantes). Outra organização 

com número elevado de estudantes foi o POC (40,6%). Ridenti aponta que  

 

A percentagem de estudantes em torno de 30% nos grupos armados, 
embora alta, provavelmente ainda esteja abaixo de sua presença real 
nesses grupos, pois muitos deles não se dedicavam ao estudo em tempo 
integral, trabalhando para, supostamente, poder dar continuidade à sua 
formação. Presumivelmente também eram estudantes muitos dos que 
aparecem qualificados nos dados estatísticos em outras ocupações (da 
mesma forma, por sua vez, é de se presumir que muitos dos qualificados 
como estudantes tivessem uma atividade profissional, podendo ser 
classificados empiricamente em outros itens ocupacionais aqui propostos). 
(...) 40.     
 

É possível se verificar a participação estudantil nas organizações de luta 

armada, foi o que se constatou na análise dos dados em relação aos estudantes 

paulistas mortos ou desaparecidos políticos. O que se constatou foi que a ALN e o 

MOLIPO foram as organizações com mais militantes atingidos, conforme demonstra 

o gráfico abaixo. 

 

                                                 
39 LACERDA, Gislene Edwiges de Movimento Estudantil, memória e justiça de transição: na busca 
pelo sentido do passado, p. 4. Anais do Seminário Internacional História Contemporânea: Memória, 
Trauma e Reparação. Disponível em:<http://seminariomemoriatraumaereparacao.weebly.com/upload 
/1/4/8/8/14881944/lacerda_gislene_edwiges.pdf>. Acesso em 13/10/2014.  
40 RIDENTI, Marcelo. Obra citada, p. 114-116.  
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Sheila Cristina Santos em sua dissertação de mestrado junto a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, afirma que:  

 

Fundada ainda o ano de 1968, a ALN destacou-se como uma das principais 
organizações de esquerda no país, cuja atuação ganhou destaque devido 
às sucessivas ações armadas nas cidades. Para que fosse estruturada, a 
ALN contou com uma rede nacional de apoio, na qual o próprio Marighella 
desempenhou a função de interlocutor. No quadro da organização estavam 
muitos jovens oriundos do movimento estudantil41.  

 

A ALN como demonstra o gráfico acima foi a organização com maior número 

de estudantes mortos ou desaparecidos políticos.  

Um dos casos de estudante integrante da ALN que foi morto é o de Alex de 

Paula Xavier Pereira, morto em 20 de janeiro de 1972. Alex participou do movimento 

                                                 
41 SANTOS, Sheila Cristina. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a      
reparação do Estado às vítimas da ditadura militar no Brasil, p. 184. Dissertação de mestrado 
apresentada ao Programa de Mestrado em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, 2008.  
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estudantil secundarista e foi diretor do Grêmio do Colégio Pedro II, no Rio, em 1968, 

com Luiz Afonso de Almeida, Aldo de Sá Brito e Marcos Nonato da Fonseca – estes 

dois últimos também assassinados pela ditadura instaurada em 1964. Conheceu 

desde cedo a perseguição e a repressão que atingiu sua família com o golpe de 

Estado de 1964 e ingressou, ainda muito jovem, no PCB. Era irmão de Iuri Xavier 

Pereira, assassinado pela repressão política em 14 de junho de 1972. No PCB, 

alinhou-se com aqueles que defendiam a luta armada contra a ditadura, unindo-se 

ao grupo liderado por Carlos Marighella, e ingressou na ALN. Participou de curso de 

guerrilha em Cuba e a foto de seu rosto apareceu em diversos cartazes distribuídos 

pelo país, com o título “Terroristas Procurados”. Tornou-se chefe de um Grupo 

Tático Armado da ALN, empreendendo intensa atividade política. Passou a viver na 

clandestinidade e respondeu à revelia a alguns processos na Justiça Militar. 

A versão oficial de sua morte divulgada pela imprensa foi, conforme  
 

“O Estado de S. Paulo, de 22 de março de 1972, a seguinte: O Volks de 
placa CK 4848 corre pela Avenida República do Líbano. Em um 
cruzamento, o motorista não respeita o sinal vermelho e quase atropela 
uma senhora que leva uma criança no colo. Pouco depois, o cabo Silas 
Bispo Feche, da PM, que participa de uma patrulha, manda o carro parar. 
Quando o Volks pára, saem do carro o motorista e seu acompanhante 
atirando contra o cabo e seus companheiros; os policiais também atiram. 
Depois de alguns minutos três pessoas estão mortas, uma outra ferida. Os 
mortos são o cabo da Polícia Militar e os ocupantes do Volks, terroristas 
Alex de Paula Xavier Pereira e Gelson Reicher”. 

 
A nota informou os nomes falsos usados por Alex e Gelson junto aos 

verdadeiros e, graças a essa informação, os familiares de Alex puderam encontrar 

seus restos mortais, em 1979, enterrado como indigente com o nome de João Maria 

de Freitas, no Cemitério D. Bosco, em Perus, na cidade de São Paulo. Ao mesmo 

tempo em que assumiram a morte dos dois militantes e suas verdadeiras 

identidades por nota oficial, seus corpos foram enterrados com os nomes falsos. Os 

restos mortais de Alex foram trasladados para o Rio de Janeiro, em 18 de outubro 

de 1980, após a ação de retificação dos registros de óbito, junto com os de seu 

irmão, Iuri. Acerca do caso de Alex de Paula Xavier Pereira a Comissão Estadual da 

Verdade de São Paulo realizou a 108ª audiência pública no dia 24/02/2014. 

Um caso de uma estudante morta que integrava a ALN é Aurora Maria 

Nascimento Furtado. Aurora foi presa em 9 de novembro de 1972, no bairro de 

Parada de Lucas, Rio de Janeiro, durante uma batida policial realizada por uma 

patrulha do 2º Setor de Vigilância Norte, após rápido tiroteio, em que matou um 
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policial. Depois de correr alguns metros e esconder-se em vários lugares, Aurora foi 

aprisionada, viva, dentro de um ônibus onde havia se refugiado. Foi torturada desde 

o momento de sua prisão na presença de vários populares que se aglomeravam ao 

redor da cena. Aurora foi conduzida para a Invernada de Olaria, onde continuou 

sendo torturada por policiais do DOI-CODI/RJ e integrantes do Esquadrão da Morte. 

Aurora viveu os mais terríveis tormentos nas mãos dos torturadores que, além 

de utilizarem os tradicionais pau-de-arara, sessões de choques elétricos, 

espancamentos, afogamentos e queimaduras, aplicaram-lhe a “coroa de Cristo”, ou 

torniquete, uma fita de aço que vai sendo gradativamente apertada, esmagando aos 

poucos o crânio da vítima. 

Em 10 de novembro, morreu em conseqüência das torturas, quando jogaram 

seu corpo crivado de balas na esquina das ruas Adriano com Magalhães Couto, no 

bairro do Méier, no Rio de Janeiro. Seu corpo chegou ao IML/RJ classificado como o 

de “desconhecida”, pela guia 43 da 26ª DP.  

Em 11 de novembro de 1972, Aurora foi reconhecida no IML/RJ por seus pais 

e sua irmã, que constataram, além de hematomas e cortes profundos, o 

afundamento do crânio. Seu corpo foi trasladado para São Paulo em caixão lacrado, 

com ordens expressas para que não fosse aberto. 

Acerca do caso de Aurora a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

fez a 30ª audiência pública no dia 10 de abril de 2013. 

 

2.2 Análise do perfil dos estudantes paulistas mortos 

 

Do total de mortos: 35 são do sexo masculino e 5 do feminino.  
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Se formos analisar os mortos por organização política, constataremos que:  
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Se verificarmos os mortos por sexo e organização a que pertenciam, constata-

se que das 5 mulheres mortas, 4 pertenciam a ALN (Ana Maria Nacinovic Corrêa42, 

Aurora Maria Nascimento Furtado43, Catarina Helena Abi-Eçab44 e Gastone Lúcia 

Carvalho Beltrão45) e 1 pertencia ao MR-8 (Solange Lourenço Gomes46).  

Quanto à análise dos mortos do sexo masculino por organização: 16 

pertenciam a ALN47, 1 a AP48, 1 a APML49, 9 ao Molipo50, 2 ao PCR, 2 a VAR-

Palmares, 2 a VPR e 2 não pertenciam a nenhuma organização política51.  

 

2.3 Análise dos estudantes paulistas desaparecidos políticos 

 

Do total de desaparecidos políticos, constata-se que 9 são do sexo masculino 

e 4 do feminino.  

 

                                                 
42 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fez a 108ª audiência pública sobre o caso no dia 
24 de fevereiro de 2014. 
43 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fez a 30ª audiência pública sobre o caso no dia 
10 de abril de 2013. 
44 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fez a 42ª audiência pública sobre o caso de 
Catarina Helena e João Antônio Abi-Eçab no dia 16/05/2013. 
45 A Comissão Estadual da Verdade do Estado de São Paulo realizou a 119ª audiência pública sobre 
o caso, no dia 20/03/2014. 
46 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo realizou a 49ª audiência pública sobre o caso de 
Solange Lourenço Gomes no dia 7 de junho de 2013. 
47 Os 16 estudantes paulistas mortos do sexo masculino que integravam a ALN eram: Alex de Paula 
Xavier Pereira, Alexandre Vannucchi Leme, Antônio Carlos Bicalho Lana, Antonio Carlos Nogueira 
Cabral, Antônio Sérgio de Mattos, Eduardo Antônio da Fonseca, Francisco Emanoel Penteado, 
Gelson Reicher, Iuri Xavier Pereira, João Antônio Santos Abi-Eçab, Luiz Eurico Tejera Lisbôa, Luiz 
José da Cunha, Manuel José Nunes Mendes de Abreu, Marcos Nonato da Fonseca, Ronaldo Mouth 
Queiroz e Sérgio Roberto Corrêa.  
48 O estudante morto que pertencia a AP era Luiz Hirata.  
49 O estudante morto que pertencia a APML era Gildo Macedo Lacerda.  
50 Os estudantes mortos que integravam o Molipo eram: Alexander José Ibsen Voerões, Carlos 
Eduardo Pires Fleury, Flávio Carvalho Molina, Francisco José de Oliveira, Frederico Eduardo Mayr, 
Hiroaki Torigoe, João Carlos Cavalcanti Reis, José Roberto Arantes de Almeida e Lauriberto José 
Reyes.  
51 José Guimarães e Juan Antônio Carrasco Forrastal. Em relação a este último a Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo realizou a 72ª Audiência em 12 de agosto de 2013. 
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Das quatro desaparecidas políticas, 3 desapareceram na Guerrilha do 

Araguaia (Helenira Resende de Souza Nazareth, Maria Lúcia Petit da Silva e Suely 

Yumiko Kanayama52) e 1 (Maria Augusta Thomaz53) foi morta, juntamente com 

Márcio Beck Machado em maio de 1973 numa fazenda situada entre as cidades de 

Rio Verde e Jataí em Goiás, sendo que seu corpo nunca foi localizado.  

Já em relação aos desaparecidos políticos do sexo masculino: 1 desapareceu 

na Guerrilha do Araguaia (Antônio Guilherme Ribeiro Ribas), 1 foi morto juntamente 

com Maria Augusta Thomaz (Márcio Beck Machado), 1 desapareceu no Rio de 

Janeiro (Honestino Monteiro Guimarães54),  1 em São Paulo (Abílio Clemente 

Filho55), 2 em Goiás (Ruy Carlos Vieira Berbert56 e Marco Antônio Dias Baptista), 1 

no Chile (Nelson de Souza Kohl57) e 2 na Argentina (Sidney Fix Marques dos Santos 

e Luiz Renato do Lago Faria). 

                                                 
52 A Comissão Estadual da Verdade de São Paulo realizou a 18ª audiência pública sobre os casos 
das mulheres paulistas desaparecidas no Araguaia, Helenira Resende de Souza Nazareth, Luiza 
Augusta Garlippe, Maria Lucia Petit da Silva, Suely Yumiko Kanayama no dia 07/03/2013.  
53 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fez a 19ª audiência pública sobre o caso no dia 
12 de março de 2013. 
54 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fez a 12ª audiência pública sobre o caso no dia 
26 de fevereiro de 2013. 
55 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fez a 9ª audiência pública sobre o caso de Abílio 
Clemente Filho, realizada no dia 25 de fevereiro de 2013. 
56 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fez a 103ª audiência pública realizada no dia 6 de 
dezembro de 2013 para oitiva de depoimentos sobre o caso Ruy Carlos Vieira Berbert. 
57 A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fez a 68ª audiência pública sobre o caso de 
Nelson de Souza Kohl, no dia 29/08/2013. 
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Se formos analisar por organização política:  
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2.4 Análise do ano de morte/desaparecimento  

 

Segundo Elisabete Fernandes Basílio Tamas no artigo A tortura em presos 

políticos e o aparato repressivo militar:  

 

A violência institucionalizada pelo Estado através da malha repressiva 
criada a partir de 1968 foi justificada pela luta armada, deflagrada por 
alguns grupos mais radicais de oposição – porém, a partir de 1972, a maior 
parte destas organizações não tinha mais poder de fogo. Muitos de seus 
integrantes e quase todos os seus líderes estavam exilados, presos, mortos 
ou “desaparecidos”. Os remanescentes não conseguiam mais manter as 
articulações entre os seus companheiros nem promover ações para captar 
recursos, tornando cada vez mais difícil a vida na clandestinidade. Os 
relatórios feitos neste período pelo Dops comprovam que os órgãos de 
repressão tinham plena ciência disto. Apenas o PC do B, com a Guerrilha 
do Araguaia, conseguiu impor resistência armada entre 1972 e 1974. 
Apesar dessa constatação, o aparato repressivo continuava a todo vapor, 
pois o que mais colaborou para o seu surgimento foi a guinada à direita que 
os militares deram durante os governos Costa e Silva e Médici. Com esta 
afirmação, não se pretende minimizar a luta armada no Brasil, mas resgatá-
la como o segmento social que fez oposição aos governos militares de 
forma mais contundente, obrigando-os a mostrar a violência que eram 
capazes de aplicar aos seus opositores. A institucionalização da tortura 
como método de obtenção de informações e de confissões fez parte de um 
projeto político defendido pelos militares da linha-dura que, em determinado 
momento, conseguiram impor a Doutrina de Segurança Nacional como eixo 
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de condução política ante outras propostas existentes, inclusive entre os 
militares58. 

 

Se formos analisar o ano de perseguição constata-se que a maioria dos 

estudantes morreu/desapareceu nos anos de 1972 e 1973, ou seja, durante o 

governo do General Emílio Garrastazu Médici.  

 

1968 3 
1969 4 
1970 1 
1971 9 
1972 18 
1973 13 
1974 1 
1976 2 
1980 1 
1982 1 

 

 

 

Conclusões 

 

Os estudantes tiveram uma grande importância na luta contra o regime militar: 

foram às ruas, fizeram passeatas, lutaram pela reforma universitária, participaram da 

resistência contra o regime militar, seja integrando organizações de luta armada ou 

militando de outras maneiras.  

Muitas organizações de lutas armadas possuíam um grande número de 

estudantes entre os seus integrantes, e, desta maneira, eles foram um grupo muito 

atingido pela repressão, sendo que dos 436 mortos e desaparecidos políticos 

levantados pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 125 

eram estudantes.  

É necessário recuperar a história do movimento estudantil, a participação na 

luta contra o regime militar. É necessário também apurar todas as mortes e 

desaparecimentos políticos que atingiram a estudantes, responsabilizando os 

agentes estatais e demais envolvidos. 

 

                                                 
58 TAMAS, Elisabete Fernandes Basílio. A tortura em presos políticos e o aparato repressivo militar, p. 
642. In: Projeto História: revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do 
Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nº 29, tomo 2, p. 637-
646, dezembro/2004.  
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Recomendações 

 

1. Recomenda-se a criação de Memoriais (ou outro elemento simbólico análogo) em 
memória das vítimas da ditadura e em homenagem aos que a combateram nas 
universidades - nas instituições de ensino; 

2. Valorização da memória das graves violações de direitos humanos praticadas 
contra os estudantes e contra o movimento estudantil, com iniciativas como: 
incentivo a publicação de livros, criação de memoriais, discussões em universidades 
e faculdades;  

3. Introdução nas escolas e universidades nos currículos que tratem das violações 
aos direitos humanos praticadas durante o período da ditadura militar, com o fim de 
conscientizar da importância da não-repetição desses fatos 

4. Incentivar pesquisas universitárias sobre propostas para a educação que o 
movimento estudantil tinha na época da ditadura; 

5. Reconhecimento dos diplomas dos brasileiros que estudaram nos países 
socialistas (para entidades conselhos e universidades); 
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Ditadura e Homossexualidades: Iniciativas da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 

 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” foi 

pioneira na proposta de apurar as violações de direitos humanos praticadas 

durante a ditadura brasileira contra a população de lésbicas, gays, transexuais e 

transgêneros (LGBT), bem como na tentativa de compreender as formas de 

resistência que a organização ainda incipiente do movimento LGBT empreendeu 

nesse momento. 

Com efeito, a atuação desta Comissão sempre esteve orientada para a 

visibilização política de setores marginalizados nas narrativas oficiais da história 

recente de nosso país. Mesmo na historiografia dedicada à ditadura, nota-se que 

havia uma lacuna de trabalhos mais sistemáticos e aprofundados com um recorte 

específico de gênero e sexualidade. 

Investigar e discutir as complexas relações entre a ditadura militar e as 

“homossexualidades” no plural, como se dizia à época para dar conta de todas as 

formas de orientação sexual e identidade de gênero, foi uma contribuição 

fundamental para o aprofundamento democrático dado por esta Comissão. 

O passo inicial foi dado quando da realização da 98º audiência pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, com o tema 

"Ditadura e homossexualidade: resistência do movimento LGBT", ocorrida no dia 

26 de novembro de 2013, às 14h, no auditório Teotônio Vilela. 

Para compor a mesa, foram convidados dois militantes reconhecidos e 

históricos do movimento LGBT e da luta contra a ditadura, James N. Green e 

Marisa Fernandes. Ambos deram importantes relatos, em primeira pessoa e como 

pesquisadores, sobre as formas de operar de um poder repressor que perseguiu 

as sexualidades dissidentes. 
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Por meio dessa audiência inicial, foi gestado um projeto de um livro1, que 

resultou na organização de uma segunda audiência intitulada “Ditadura e 

Homossexualidade no Brasil”, realizada pela Comissão Nacional da Verdade 

(CNV) com a Comissão da Verdade do  Estado de São Paulo “Rubens Paiva” e 

em parceria com o Memorial da Resistência no dia 29 de março de 2014. 

Estiveram presentes na mesa de abertura Marcelo Araújo (Secretário da Cultura 

de SP), Eloísa Arruda (Secretária de Justiça de SP), Paulo Sérgio Pinheiro 

(membro da CNV) e Adriano Diogo (presidente da Comissão da Verdade de SP). 

Nessa segunda audiência mais ampla, com a presença de diferentes 

setores dos movimentos sociais de direitos humanos e LGBTs, pesquisadores 

convidados apresentaram seus trabalhos que tratavam de aspectos particulares 

desse cruzamento entre ditadura e homossexualidades. Nomeadamente, 

estiveram presentes os seguintes estudiosos: Benjamin Cowan, James N. Green, 

Marisa Fernandes, Rafael Freitas, Renan Quinalha e Rita Colaço. 

Benjamin Cowan apresentou sua pesquisa sobre o discurso homofóbico da 

ditadura, analisando textos de revistas militares, documentos e discursos de 

época dos oficiais das Forças Armadas. Ele nota que a associação entre a 

homossexualidade como uma ameaça e a subversão política foi um dos conceitos 

básicos que sustentava a ideologia da ditadura e que servia como justificativa para 

os vários tipos de repressão sobre a sociedade brasileira e, especificamente, aos 

gays, às lésbicas e às travestis nos anos 1960 e 19702. 

James Green, por sua vez, destacou sua atuação na época da ditadura, 

destacando-se a articulação do grupo SOMOS e as relações do nascente 

movimento LGBT com a esquerda brasileira nas lutas pela redemocratização3. 

Marisa Fernandes dedicou-se ao exame da situação das lésbicas na 

sociedade brasileira e dentro do movimento LGBT. Ela mencionou o caso da 

																																																								
1 GREEN, James N.; QUINALHA, Renan (orgs.). Ditadura e homossexualidades: repressão, 
resistência e a busca da verdade. São Carlos/SP: EdUFSCar, 2014.	
2 Sua fala na audiência pode ser acessada nesse link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eABs9T6KhuY	
3 Sua fala na audiência pode ser acessada nesse link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9kLSQ1fNlfo	
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escritora Cassandra Rios, tratado mais adiante, bem como a atuação das lésbicas 

dentro do movimento feminista que então se reorganizava também.4 

Rafael Freitas apresentou um panorama da perseguição que as forças de 

segurança empreenderam, na cidade de São Paulo entre 1976 a 1982, contra a 

população LGBT e prostitutas. Em especial, foi destacada a atuação do delegado 

José Wilson Richetti e também do delegado Guido Fonseca5. 

Renan Quinalha discutiu a relevância de incluir um recorte LGBT no 

trabalho de memória e verdade em relação aos crimes da ditadura, algo que não 

ocorreu até este momento das Comissões da Verdade. Ele sinalizou a importância 

histórica dessa mudança de postura de se ampliar a categoria de vítimas e 

considerar, na construção das narrativas, os marcadores sociais da diferença que 

operam no campo da sexualidade e do gênero. 

Rita Colaço, por fim, abordou aspectos relativos ao sistema de justiça e às 

operações de censura, explorando como o Estado repressor se valeu desses 

instrumentos para controle das liberdades de expressão e artística. Referindo-se 

a casos de jornalistas, artistas e apresentadores de TV, a pesquisadora 

demonstrou como a moral informava esses aparatos de repressão. 

Essas iniciativas marcam uma mudança de postura do Estado brasileiro 

digna de nota: com as Comissões da Verdade, nota-se que começa a haver uma 

abertura mais visível, ainda que pequena, para que os marcadores sociais de 

diferenças sejam efetivamente levados em conta no trabalho de justiça e de 

memória feito pelo Estado brasileiro, o que aconteceu de maneira muito tímida e 

pontual nos momentos anteriores. 

Até o momento, pode-se afirmar que são poucas as tentativas de pesquisas 

que propõem essa relação entre a perseguição baseada em marcadores sociais 

da diferença (especificamente sexual e de gênero) e a repressão. Isso se explica 

																																																								
4 Sua fala na audiência pode ser acessada nesse link: 
https://www.youtube.com/watch?v=7fbuav8NDf4	
5 Em virtudes de problemas técnicos com a gravação feita pela EBC, não foi possível disponibilizar 
essa fala e as que se seguiram. Vale, contudo, para um aprofundamento nessa questão, consultar 
a dissertação de mestrado de Rafael Freitas, intitulada “Amor, Feijão, Abaixo o Camburão: 
imprensa, violência e trottoir em São Paulo (1976 – 1983)” defendida em 2014 junto ao 
Departamento de Histórica da PUC/SP.	
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em boa medida porque, por um lado, é fato que as restrições de direitos e as 

violências contra pessoas LGBT sempre existiram com certa tolerância (para não 

dizer conivência) das instituições políticas e órgãos de Estado. Por outro lado, 

percebe-se que a dimensão patriarcal, machista e homofóbica da violência do 

Estado acaba se diluindo na superfície dos padrões gerais de violações de direitos 

humanos da ditadura, que perseguiu não apenas homossexuais como se sabe, 

mas opositores políticos que eram vistos como ameaça ao regime estabelecido a 

partir do golpe6. 

 

Repressão e libertação sexual: um paradoxo na ditadura 

 

Em sua fala na primeira audiência pública referida, James iniciou 

apontando um paradoxo que se nota nos primeiros anos que se seguiram ao golpe 

de 1964. Ao mesmo tempo em que tem início a repressão voltada especialmente 

contra o trabalhismo, a esquerda marxista, os movimentos populares e alguns 

intelectuais, com uma primeira investida do estado, com a intensificação da prática 

de torturas e cassações, também emerge um espaço de sociabilidade novo com 

bares, restaurantes e boates com público exclusivamente LGBT. 

Segundo ele, nessa primeira fase que vai até 1968, “surge essa visibilidade, 

essa sociabilidade, onde as pessoas começam a criar redes de amizades, de 

apoio entre eles, muito mais visíveis e audazes, além do momento de carnaval e 

das festas íntimas dentro das suas casas. Há um lento processo de mudança 

entre esses grupos sociais de amizades, de amigos, onde certas pessoas 

começam a articular em 1967, 1968 uma visão crítica à homofobia e certa 

possibilidade de mobilização político-social”7.  

Essa ambiguidade é acentuada no simbólico ano de 1968. Por um lado, 

houve uma intensificação do florescimento social, cultural e político no Brasil e no 

																																																								
6 Para mais elementos, cf. QUINALHA, Renan. A questão LGBT no trabalho de memória e justiça 
após a ditadura brasileira. In: GREEN, James N.; QUINALHA, Renan (orgs.). Ditadura e 
homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos/SP: EdUFSCar, 
2014.	
7 98º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.	
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resto do mundo e dentro das mobilizações contra a ditadura e as mudanças na 

cultura. Por outro, operou-se o recrudescimento da repressão. James Green 

assim aponta essa situação:  

 

Houve um espaço para imaginar a possibilidade de uma 
articulação política sobre a opressão aos homossexuais que 
se nota nas publicações que circulavam em 1968, ou seja, 
havia uma tentativa aqui no Brasil, nesse ano, de articular 
novas ideias sobre a sexualidade, sobre gênero, sobre as 
possibilidade, porém o ato institucional nº 5, no final do ano, 
acabou com tudo isso8. 
 

Mas vale notar que esse florescimento não pode ser interpretado como um 

efeito do fechamento dos canais de participação e expressão que era então 

promovido por parte da ditadura. Ao contrário, ele é o efeito tardio de décadas de 

marcante desenvolvimento nacional, com maior integração das camadas 

populares e criação de um clima favorável aos ventos de mudança que também 

vinham do exterior. 

Assim, uma marca importante para compreender a questão LGBT durante 

a ditadura é essa contradição, pois “de um lado houve essa repressão nítida 

contra setores politizados e outros setores sociais, mas para LGBTs era um 

momento de expansão social porque o milagre econômico, o crescimento 

econômico dos anos 1968 até 1973, criou um novo espaço para as classes 

médias de consumo e de possibilidade de uma sociabilidade pública que não 

existia antes. Então é o momento de novas boates e possibilidade de vivência 

pública para muitos gays e lésbicas que criou uma certa noção de que havia uma 

liberdade social, porque havia mais acesso a outras pessoas, a uma vida social 

mais pública, mas tem que lembrar que, ao mesmo tempo que houve essa boates 

e esses lugares de sociabilidade, que eram importantes para a comunidade, 

existiam também outras medidas da própria ditadura contra a homossexualidade 

nesse período”9.  

																																																								
8 98º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.	
9 98º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.	
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Com efeito, essa impressão de maior liberdade e do alargamento de 

espaços de sociabilidade foi desfeita por atos muito concretos da repressão que 

ilustram a política de perseguição específica da ditadura em relação às 

homossexualidades. 

 

Uma repressão particular dirigida à população LGBT 

 

A discriminação contras pessoas LGBT não surgiu durante a ditadura10. 

Suas origens remontam a períodos muito anteriores da história brasileira. A 

homofobia esteve sempre embutida em diversas esferas e manifestações da 

cultura em nosso país: nos discursos médico-legais, que consideravam a 

homossexualidade uma doença; em discursos religiosos, que condenavam o ato 

homossexual como pecado; em visões criminológicas conservadoras, que 

tratavam homossexuais como um perigo social; e em valores tradicionais que 

desqualificavam e estigmatizavam pessoas que não se comportavam de acordo 

com os padrões de gênero prevalentes como pessoas anormais, instáveis e 

degeneradas, caracterizando a homossexualidade como um atentado contra a 

família. 

Embora esses valores sociais e culturais contrários à homossexualidade 

tenham se afirmado com nitidez e se condensado em postos oficiais do Estado 

nesse momento, pode-se dizer que existia também uma certa tolerância, ainda 

que bastante relativa, de alguns setores às práticas homossexuais, desde que 

estas se mantivessem dentro de espaços sociais bem demarcados e circunscritos: 

Carnaval, lugares fechados e isolados de sociabilidade LGBT, certas profissões 

consideradas “delicadas” ou “criativas” para homens, ligadas às noções de gênero 

sobre a feminilidade tradicional, bem como certos lugares reservados para 

mulheres masculinizadas. 

																																																								
10 Essa seção tem por base o texto de autoria de James N. Green e Renan Quinalha intitulado 
“Contribuição sobre o tema Ditadura e Homossexualidade para relatório final da Comissão 
Nacional da Verdade e parceiras”, publicado na obra Ditadura e homossexualidade no Brasil: 
repressão, resistência e a busca da verdade (EdUFSCar, 2014), organizado por James N. Green 
e Renan H. Quinalha.	
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Vale ressaltar, no entanto, que essa tolerância incipiente não foi um fruto 

do processo político de fechamento que levou à ditadura. Foram as mudanças 

profundas ocorridas dentro e fora do país, ainda nos anos 1950 e 1960, que 

possibilitaram a criação de novas atitudes diante da homossexualidade e que 

levaram a uma maior aceitação das diferenças no campo da sexualidade. São 

símbolos dessas lutas pela ampliação do reconhecimento de outras identidades 

e orientações sexuais as ações dos novos movimentos sociais nos EUA, Europa 

e Argentina que, no final dos anos1960, já reivindicavam um outro tratamento 

social frente à homossexualidade. 

Porém, a eliminação de direitos democráticos e de liberdades públicas que 

desencadeada com o golpe de 1964, com a instauração de um regime autoritário 

e repressor, adiou as possibilidades da constituição de um movimento desta 

natureza no Brasil, adiando-se a emergência de atores políticos pautando esses 

temas na cena pública. Paralelamente, a ditadura reforçou o poder da polícia, a 

censura sobre diversas esferas da vida e as arbitrariedades da repressão estatal, 

instituindo uma notória permissividade para a prática de graves violações dos 

direitos humanos de pessoas LGBT. 

Por causa da repressão generalizada do regime pós-1964, que dificultava 

qualquer possibilidade de organização de gays, lésbicas e travestis nos anos 1960 

e no começo dos anos 1970 não surgiu uma rede bem estruturada de ativistas 

para monitorar a situação, documentar as violações de direitos humanos quando 

elas ocorreram e mesmo fazer as denúncias públicas, afinal, a censura não 

permitia esse nível de liberdade de expressão e de ação política. Este processo 

de acompanhamento das agressões homofóbicas somente aconteceu a partir dos 

anos1980, quando coletivos como Grupo Gay da Bahia (GGB) começaram a 

coletar e divulgar, sistematicamente, dados sobre as mortes violentas de gays, 

lésbicas e travestis. Essa falta de informações e registros de uma ditadura que 

buscou apagar seus rastros, sobretudo sob o recorte específico LGBT nesse 

período, torna ainda mais difícil dimensionar o alcance e o sentido das violências 

praticadas. Somente agora é que historiadores e outros pesquisadores estão 

recuperando este passado a partir dessa lente peculiar da sexualidade. 
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Não houve uma política de Estado formalizada e tão coerente no sentido 

de exterminar os homossexuais, a exemplo de como existia uma campanha 

anunciada e dirigida para a eliminação da luta armada com repressão de outros 

setores da oposição ao longo dos anos da ditadura. Porém, é muito evidente que 

houve uma ideologia que justificava o golpe, o regime autoritário, a cassação de 

direitos democráticos e outras violências, a partir de uma razão de Estado e em 

nome de valores conservadores ligados à doutrina da segurança nacional. Essa 

ideologia continha claramente uma perspectiva homofóbica, que relacionava a 

homossexualidade às esquerdas e à subversão. Acentuou-se, portanto, assumida 

agora como visão de Estado, a representação do homossexual como nocivo, 

perigoso e contrário à família, à moral prevalente e aos “bons costumes”. Esta 

visão legitimava a violência direta contra as pessoas LGBT, as violações de seu 

direito ao trabalho, seu modo de viver e de socializar, a censura de ideias e das 

artes que ofereciam uma percepção mais aberta sobre a homossexualidade e a 

proibição de qualquer organização política desses setores. Tratava-se, assim, de 

uma política destinada a eliminar as diferenças e as diversidades. 

Assim, além de um discurso conservador e homofóbico, uma lista das 

violações, ainda que incompleta, impressiona. Além da repressão política que se 

abateu sobre toda a sociedade, a comunidade LGBT foi um alvo privilegiado das 

violências: perseguição a travestis expostas ao olhar vigilante da repressão, 

sobretudo nos pontos de prostituição, onde eram enquadradas nos crimes de 

vadiagem (por não terem emprego com registro) ou de perturbação da ordem 

pública; censura à imprensa, ao teatro, às artes e a outras formas de expressão 

que simbolizavam de forma aberta as sexualidades dissidentes, muitas vezes com 

o respaldo do sistema de justiça; homofobia e lesbofobia institucionalizadas nos 

órgãos de repressão e controle (inclusive contra oficiais das Forças Armadas, 

como ainda hoje acontece); expurgos de cargos públicos (como o de 15 

diplomatas cassados do Itamaraty em 1969, sendo que sete deles o foram sob a 

justificativa explícita de “prática de homossexualismo, incontinência pública 
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escandalosa”)11; difusão, pela imprensa, do preconceito contra os “desvios”, para 

reforçar a ideia de degeneração dos valores morais e o estereótipo do “inimigo 

interno” que justificava a repressão e agravava os preconceitos; desarticulação do 

então nascente movimento LGBT12 e dos seus meios de comunicação, 

destacando-se os diversos jornais e, especialmente, aquele chamado O Lampião 

da Esquina, além da ausência de políticas de saúde pública adequadas para tratar 

das especificidades desses grupos sociais (como cirurgias de transgenitalização 

etc.)13. Documentos também formalizavam essa perseguição. Por exemplo, o 

pesquisador Pádua Fernandes aponta que em um inquérito feito em Brasília, a 

"pederastia" foi enquadrada entre as formas de violação da segurança nacional”14.  

 

As esquerdas e o movimento LGBT 

 

É importante notar que a população LGBT sofreu tanto a violência moralista 

da ditadura quanto o preconceito no interior dos próprios grupos opositores ao 

regime. Mas, é preciso ressaltar desde início, que não se pode colocar lado a lado 

como se equivalentes fossem, a violência de Estado com todo seu aparato de 

legitimidade e de repressão armada e a concepção atrasada de determinada 

parcela dos grupos de esquerda que reproduziram o preconceito diluído na 

sociedade brasileira. É preciso saber diferenciar essas duas formas de LGBTfobia 

																																																								
11 “Em vez de perseguir esquerdistas, como fizeram outros ministérios na época, o Itamaraty mirou 
nos funcionários cujo comportamento na vida privada afrontaria os “valores do regime”. Entre os 
aposentados à força, sem direito a defesa, estava o poeta e então primeiro-secretário Vinicius de 
Moraes. Mantido em segredo há 40 anos, o relatório da comissão confirma que o ódio contra 
homossexuais foi o fator que mais pesou na escolha dos cassados. Dos 15 pedidos de demissão 
de diplomatas, sete foram justificados com as seguintes palavras: “Pela prática de 
homossexualismo, incontinência pública escandalosa”” (O Globo, 2009). Repressão no Itamaraty: 
os tempos do AI-5. Reportagem de Bernardo Mello Franco. O Globo, Domingo, 28/06/2009.	
12 Sobre certo atraso imposto ao movimento LGBT brasileiro, Green afirma que “parece claro que 
se o governo militar não tivesse deslanchado uma onda de repressão, ampliado a censura e 
restringido os direitos democráticos em fins de 1968 com a imposição do AI-5 além de outras 
medidas, um movimento politizado pelos direitos de gays e lésbicas possivelmente teria surgido 
já no início dos anos 70”. GREEN, James N. Além do carnaval: a homossexualidade masculina no 
Brasil do século XX. São Paulo: UNESP, 1999, p. 454.	
13 QUINALHA, Renan. A questão LGBT no trabalho de memória e justiça após a ditadura brasileira. 
In: GREEN, James N.; QUINALHA, Renan (orgs.). Ditadura e homossexualidades: repressão, 
resistência e a busca da verdade. São Carlos/SP: EdUFSCar, 2014.	
14 http://opalcoeomundo.blogspot.com.br/2014/03/desarquivando-o-brasil-lxxxi-ditadura-e.html	
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vividas durante a ditadura, cada uma delas com um alcance e um sentido 

diferenciados em relação à outra. 

De qualquer modo, feita essa advertência, é importante registrar as 

dificuldades que pessoas LGBT tinham de assumirem seus desejos e identidades 

mesmo dentro das esquerdas. Marisa Fernandes, em seu depoimento prestado 

na audiência pública, faz referência a “uma ditadura de esquerda que não 

compreendia a discussão da diversidade e nós transitávamos entre esses dois 

espaços: a ditadura político-militar imposta e o espaço das esquerdas, que era 

onde a gente gostaria de achar um canal de expressão, mas que não dispunha 

desse canal aberto”. Por sua vez, James Green, em seu depoimento, afirma “que 

grandes setores das esquerdas compartilhavam as mesmas noções moralistas e 

homofóbicas que marginalizavam os seus militantes, que tinham desejos 

homoeróticos”. 

Exemplo dessa marginalização de militante homossexual é Herbert Daniel, 

que passou por diversos grupos de resistência armada e participou de várias 

ações políticas importantes. Conforme ele relata em sua autobiografia, sua 

sexualidade teve de ser “esquecida” para que pudesse atuar politicamente no 

período: 

 

Meus problemas pequeno-burgueses me preocupavam, como 
empecilhos que eu tivesse para poder me tornar um bom revolucionário. 
Entre eles a sexualidade, mais explicitamente, a homossexualidade. 
Desde que comecei a militar, senti que tinha uma opção a fazer: ou eu 
levaria uma vida sexual regular – e transtornada, secreta e absurda, isto 
é, puramente “pequeno-burguesa”, para não dizer “reacionária”, ou 
então faria a revolução. Eu queria fazer a revolução. Conclusão: deveria 
“esquecer a minha sexualidade15. 

 

Há casos até mais graves ainda que pouco conhecidos. Uma das 

organizações revolucionárias atuantes nessa época chegou a cogitar, segundo 

depoimentos de ex-presos, um possível “justiçamento” (execução deliberada pela 

																																																								
15 Herbert Daniel. Passagem para o próximo sonho: um possível romance autocrítico. Coleção 
Edições do Pasquim. Rio de Janeiro: Editora Codecri, p. 96.	
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direção da organização) de dois homens militantes que estavam tendo um caso 

amoroso dentro da prisão16. 

Contudo, é preciso reconhecer e registrar que foi justamente desse amplo 

campo da oposição à ditadura que, a despeito de tensões e diferenças, foi 

irradiada as alianças iniciais e se concretizaram as possibilidades de organização 

do então nascente movimento LGBT. 

 

A articulação do movimento LGBT 

 

João Silvério Trevisan, escritor reconhecido e importante militante LGBT, 

tentou fundar um grupo para organizar o movimento em São Paulo já em 1976, 

depois do seu autoexílio nos Estados Unidos e no México. No entanto, o medo 

ainda imperava de modo a impedir a articulação desses setores17. 

Com as mobilizações estudantis retomadas a partir de 1977, os estudantes 

voltaram a conquistar as ruas. Outros grupos, como as feministas, também 

irromperam na cena pública. Também o movimento negro passou a se articular. 

Enfim, toda a demanda represada de duas décadas de repressão passa a assumir 

a feição de uma sociedade civil pulsante e repleta de pautas na luta pela 

redemocratização.  

Nessa linha, em um contexto internacional favorável com o “gay power” e 

a experiência dos grupos latino-americanos Nuestro Mondo (1968) e Frente de 

Libertação Homossexual (1971) com seu Boletim SOMOS, um marco 

fundamental foi a fundação do Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais, 

																																																								
16 James Green investigou este caso em artigo no qual “direciona o olhar para o interior da 
esquerda brasileira, visando descobrir como os militantes radicais compreendiam a 
homossexualidade e como lidavam com membros de suas organizações que estavam em 
relacionamentos amorosos e sexuais com o mesmo sexo. Além disso, o artigo investiga como 
revolucionários com desejos homossexuais lidaram com as atitudes de esquerda em relação à 
homossexualidade”. GREEN, James. “Quem é o macho que quer me matar?”: Homossexualidade 
masculina, masculinidade revolucionária e luta armada brasileira dos anos 1960 e 1970. Revista 
Anistia Política e Justiça de Transição, p. 62.	
17 Seu livro “Devassos no Paraíso: a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade” (São 
Paulo, Record, 1996) segue sendo uma obra referencial para a compreensão da 
homossexualidade masculina e do movimento LGBT no Brasil.	
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em maio de 1978, em São Paulo, cujos membros adotariam o novo nome SOMOS 

em fevereiro de 1979.  

Do ponto de vista jornalístico, merece destaque a Coluna do Meio do jornal 

Última Hora de São Paulo, que era escrita por Celso Curi, com o objetivo de 

noticiar a sociabilidade homossexual. Ademais, é preciso reconhecer que a mais 

importante iniciativa de comunicação foi a publicação mensal do Lampião da 

Esquina, que saiu nas bancas de jornal a partir de abril de 1978.  

Para que se tenha uma ideia da linha política do jornal, vale transcrever um 

trecho do seu primeiro editorial: 

 

Brasil, março de 1978. Ventos favoráveis sopram no rumo de uma certa 
liberalização do quadro nacional: em ano eleitoral a imprensa noticia 
promessa de um Executivo menos rígido, fala-se da criação de novos 
partidos políticos, de anistia, de uma investigação das alternativas 
propostas faz até com que se fareje uma ‘abertura’ do discurso 
brasileiro... Nós pretendemos, também ir mais longe, dando voz a todos 
os grupos injustamente discriminados — dos negros, índios, mulheres, 
as minorias étnicas do Curdistão: abaixo os guetos e o sistema 
(disfarçado) de pátrias18.  

 
Nas palavras de Marisa Fernandes, em seu depoimento, “o "Lampião" não 

se dizia, não se autointitulava um jornal apenas homossexual, ele surge em 1978 

e trabalhava com todas as diversidades, era incrível como um jornal que vai de 

1978 a 1981, ele trabalha absolutamente tudo, é tão vanguarda, que mesmo lendo 

esses dias, relendo todos esses - aqui, olha como eles estão velhinhos, são 

velhinhos, 1978, 1979, 1980, como é moderno, como é atual, como ainda é 

vanguarda o discurso”19. 

																																																								
18 Todas as edições desse jornal encontram-se digitalizadas e podem ser acessadas aqui: 
http://www.grupodignidade.org.br/blog/cedoc/jornal-lampiao-da-esquina/	
19 Segundo ela, Nessa edição especial do Lampião: ““amor entre mulheres”, é a primeira vez, pelo 
menos até os estudos que eu venho... as pesquisas que eu venho fazendo até então, que as 
lésbicas escrevem sobre lésbicas: “sabemos e conhecemos a existência da repressão, e não 
falamos apenas daquela do camburão, do cassetete, da bomba de gás, falamos daquela que está 
presente, nas nossas relações na família, no emprego, com os amigos na escola. Falamos da 
repressão que, pelos mais variados mecanismos, meios de comunicação, educação, religião e 
outros, nos diz o que somos ou devemos ser, querer, desejar, na tentativa de nos amoldar. Nos 
diz ainda quais são os valores que devem reger nossa conduta, comportamento, desejos. Nos diz 
enfim, que para o bem da ordem, é necessário, calar, sufocar, sob pena de ... a repressão 
perpassa todas as esferas do nosso existir, o fato de sermos mulheres homossexuais duplica a 
nossa barra. Nós estamos atrasadas, porque os valores garantidos pelos esquemas repressivos 
têm conseguido um desempenho eficaz, nós estamos atrasadas porque eu, você, aquele ali, 
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Um momento importante dessa articulação dos novos movimentos, muitas 

vezes tensa, com a esquerda tradicional, ocorreu Semana de Discussão sobre 

Minorias ocorrida na USP em fevereiro de 1979. Ela foi promovida pelo Centro 

Acadêmico de Ciências Sociais e sua corrente estudantil Vento Novo, então 

encabeçada por André Singer. James Green, em seu depoimento, relata esse 

evento: “em fevereiro de 1979, nas Ciências Sociais da USP, onde André Singer, 

tem que lembrar o nome dele, que era um jovem estudante de Ciências Sociais, 

organizou um ciclo de debates sobre os ditos movimentos de minorias, que foi 

uma noção pouco ampla naquela época, pelo menos era uma tentativa de abrir 

um debate novo, e houve uma noite sobre homossexualidade”20. 

O diálogo entre esses grupos emergentes e a compreensão de que as 

pautas tinham relação estreita entre si começa a aparecer. Green narra, por 

exemplo, que no ano de 1979, “esse setor do grupo SOMOS, que era mais 

preocupado em ligar-se com outros movimentos sociais, nós propusemos 

participar, como nossa primeira atividade pública, no dia 20 de novembro, dia de 

Zumbi, dia da Consciência Negra, participar no ato que o movimento negro 

unificado estava organizando em frente do teatro municipal, e fomos com uma 

grande faixa dizendo "Contra a discriminação racial, SOMOS - Grupo de 

Afirmação Homossexual"”21. 

Todas estas atividades pioneiras convergiram no Primeiro Encontro 

Nacional de Grupos Homossexuais Organizados na Escola Paulista de Medicina 

em São Paulo, ocorrido em abril de 1980. Houve também a participação de umas 

50 pessoas LGBT no Primeiro de Maio. Logo após, duas semanas depois, deve 

ser mencionada a passeata contra a repressão policial do delegado José Wilson 

																																																								
aquela outra, nós, enfim, também assimilamos essa repressão toda. Nós estamos atrasadas, mas 
nos propondo na atualidade a meter o cotovelo e ir abrindo o caminho, o tempo passa, mas na 
raça nós chegaremos lá, as coisas têm de mudar, acabamos de ter uma alucinação democrática, 
nós estamos atrasadas, mas ninguém melhor do que nós para lutar contra a opressão a que 
estamos submetidas. Já lemos nalgum lugar, ninguém melhor que o oprimido para lutar contra a 
opressão'”. 98º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”.	
20 98º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.	
21 98º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.	
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Richetti no centro de São Paulo na data de 14 de junho, um evento que deve ser 

lembrado como a primeira mobilização pública do movimento LGBT no Brasil. 

A emergência do movimento LGBT com a organização de fóruns e de 

manifestações como as descritas não passou, contudo, desapercebida pelos 

órgãos de repressão. Fieis à ideologia da segurança nacional que, como 

apontado, identifica as homossexualidades como elemento desagregador da 

família brasileira e subversivo aos valores morais tradicionais, houve intensa 

vigilância e perseguição. 

 

A repressão policial contra LGBTs em São Paulo 

 

São Paulo, por ser o Estado mais importante do ponto de vista econômico, 

foi um alvo privilegiado da repressão e, também, um palco destacado da 

resistência. 

Com efeito, concentraram-se em território paulista diversos aparatos de 

repressão, como a Operação Bandeirante iniciada em 1969 posteriormente 

transformada no DOI-CODI, além do DOPS que já existia. Aqui, também, foi o 

epicentro de diversos grupos de guerrilha urbana e de movimentos sociais durante 

a redemocratização. 

Durante todo o período da ditadura, as políticas de controle social e de 

repressão política adotaram, em muitos casos, um viés conservador em termos 

morais. O padrão de policiamento que ocorreu no centro da cidade de São Paulo, 

entre 1976 e 1982, nos governos estaduais de Paulo Egídio Martins e Paulo Salim 

Maluf, é exemplar do ponto de vista de como operou a repressão a setores LGBT. 

As polícias civis e militares estruturaram-se para tais operações, com respaldo da 

Secretaria de Segurança Pública sob comando do coronel Erasmo Dias. Além 

disso, o delegado Guido Fonseca elaborou estudos criminológicos de centenas 

de travestis, recomendando a contravenção penal de vadiagem como instrumento 

para o combate à homossexualidade. Ainda, durante o governo de Paulo Maluf 

(1979-1982), rondas de policiamento ostensivo intensificaram-se na área central 
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da cidade, região sob o comando do delegado José Wilson Richetti22, perseguindo 

claramente grupos vulneráveis e estigmatizados.  

Em 1º de abril de 1980, o Estado de São Paulo publica matéria intitulada 

“Polícia já tem plano conjunto contra travestis”, no qual registra a proposta das 

polícias civil e militar de “tirar os travestis das ruas de bairros estritamente 

residenciais; reforçar a Delegacia de Vadiagem do DEIC para aplicar o artigo 59 

da Lei de Contravenções Penais; destinar um prédio para recolher somente 

homossexuais; e abrir uma parte da cidade para fixá-los são alguns pontos do 

plano elaborado para combater de imediato os travestis, em São Paulo” 23. 

A matéria cita uma fala de Paulo Boncristiano, delegado seccional sul de 

polícia à época, para quem “estão dando excessiva liberdade a estes 

homossexuais que tomaram conta das ruas importantes da Capital e de bairros 

estritamente residenciais”. 

Ele e o Coronel da PM Sidney Gimenez Palácios traçaram juntos esse 

“esquema de prevenção” após ficarem “impressionados com as reportagens 

publicadas pelo O Estado sobre o perigo que representam os travestis nas ruas 

da cidade”. 

A cobrança de medidas mais enérgicas da imprensa em relação às polícias 

gerou resultados e a repressão se intensificou a partir de junho de 1980, diante 

da visita iminente do Papa João Paulo II na cidade de São Paulo. As polícias 

paulistas conjugaram esforços na formulação e execução da política “Limpeza”, 

posteriormente conhecida como “Rondão”. 

Essas “rondas” comandadas por José Wilson Richetti, chefe da Seccional 

de Polícia da Zona Centro desde maio de 1980, tinham por objetivo “limpar” a área 

central da presença de prostitutas, travestis e homossexuais24. O método utilizado 

																																																								
22 Esta seção do relatório é derivada dos artigos “As rondas policiais de combate à 
homossexualidade na cidade de São Paulo (1976 – 1982)” de Rafael Freitas e “Lésbicas e a 
ditadura militar: uma luta contra a opressão e a invisibilidade” por Marisa Fernandes, que estão 
publicados na já mencionada coletânea Ditadura e homossexualidade no Brasil: repressão, 
resistência e a busca da verdade. 	
23 OESP, em sua página 20.	
24 Dois dias depois de sua posse, em 22 de maio, é anunciada a Operação Cidade, a primeira 
grande operação de rondão com o objetivo de limpar a cidade anunciada por Richetti, composta 
por 20 delegados e 100 investigadores que atuavam 24 horas por dia. Tal operação durou somente 
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pelas forças de segurança era o de realizar batidas policiais em locais 

frequentados pelas pessoas LGBT, especialmente as travestis, que eram levadas 

“para averiguação” às dependências policiais, tendo por fundamentos legais a 

contravenção penal de vadiagem e a prisão cautelar prevista no Código de 

Processo Penal de 1941, então em vigor. Segundo consta de declaração do 

delegado à imprensa, de 300 a 500 pessoas eram levadas por dia para 

delegacias25. 

Em outra matéria de jornal, Richetti afirma que o “lenocínio é um crime 

social, é um crime contra os costumes. Precisamos tirar das ruas os pederastas, 

os maconheiros, as prostitutas”. E complementa: “em 70, não havia travestis e as 

prostitutas não roubavam como fazem hoje. Perdemos a cidade para eles. Qual é 

a família que se atreve a sair no centro da cidade à noite? No Largo do Arouche, 

os travestis param os carros e sentam no capô. É possível uma coisa dessas” 26.  

No dia 31 de maio, dois dias após o diretor do DEGRAN, Rubens Liberatori, 

anunciar a extensão para toda cidade das rondas, a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado publica uma nota oficial sobre as operações de rondão do 

delegado Richetti: “O Delegado de Polícia José Wilson Richetti é o comandante e 

chefe de uma guerra sem quartel em toda a área central da cidade, não esperando 

a queixa que o cidadão possa apresentar, mas indo nos locais suspeitos ou 

sabidamente condenáveis, para conduzir, a qualquer um dos oito distritos policiais 

que integram a Seccional Centro, o explorador de lenocínio, o rufião, o travesti, o 

traficante de tóxicos, o assaltante, o “trombada” ou a prostituta que acintosamente 

realiza o seu comércio nas vias públicas” 27. A nota tem o caráter de legitimar a 

autoridade do delegado de polícia perante a população e informar que os rondões 

são uma política de segurança oficial do Estado. 

																																																								
um dia e teve como resultado 172 pessoas presas, segundo o delegado Richetti “homossexuais, 
prostitutas, travestis e um indivíduo com posse ilegal de arma”.	
25 “Sociólogo detido por “ronda” de Richetti fica preso três dias”. Folha de São Paulo, São Paulo, 
10 de junho de 1980, Primeiro Caderno, p. 14.	
26“Delegado quer ‘botar pra quebrar’”. Folha de São Paulo. 27 de mai de 1980. Primeiro Caderno, 
p. 11.	
27Folha de São Paulo, 31 mai.1980, p.12.	
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Mas essas iniciativas repressivas geraram indignação de diversos setores. 

A advogada Dra. Alice Soares, do Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, foi uma pessoa fundamental na defesa 

das prostitutas e travestis perseguidas ao oferecer gratuitamente serviços de 

assistência judiciária. A Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de São Paulo, 

conforme matéria publicada na Folha de São Paulo, formou uma comissão de 

conselheiros para elaborar nota de repúdio “às violências policiais praticadas sob 

comando do delegado Wilson Richetti, sob pretexto de ‘limpar’ as áreas centrais 

da cidade de São Paulo” 28. 

Na mesma linha, a capa do jornal O Lampião da Esquina, em sua edição 

de nº 21, publicada em fevereiro de 1980, aborda o tema da prisão cautelar que 

já vinha sendo largamente utilizada como instrumento para perseguição e 

encarceramento desses grupos vulneráveis. Na matéria, o jornalista João Carlos 

Rodrigues afirma que “a prisão por ‘suspeita’ atinge diretamente aos 

homossexuais e outras minorias, como os negros, por exemplo” (p. 8). 

O mesmo jornal Lampião traz, em sua edição de julho de 1980, textos com 

denúncias sobre a repressão de Richetti. Vale ainda destacar dois 

pronunciamentos de parlamentares em repúdio às violências policiais: o do 

Deputado Estadual Fernando Morais, em discurso proferido na 65ª sessão 

ordinária de 12/06 de 1980, e o do Deputado Estadual Eduardo Suplicy, em 

discurso proferido na 77ª sessão ordinária do dia 30/06/1980.  

A capa do jornal Folha de S. Paulo do dia 6 de junho noticia a organização 

de uma manifestação de prostitutas e travestis contra os rondões do delegado 

Richetti, que aconteceria no dia seguinte, na Praça Júlio de Mesquita, às 10 horas 

da manhã. Segundo a reportagem, estava prevista a queima de um boneco de 

três metros de altura representando o delegado Richetti. Depois de uma reunião 

com Rubens Liberatori, o delegado declarou à FSP: “Vou fazer de conta que não 

é comigo. Bem vou ficar na cidade. Vou considerar isso uma brincadeira. Estou 

limpando a cidade com as prisões de prostitutas e travestis e vou continuar 

																																																								
28  “Documento da OAB critica Richetti”. Folha de São Paulo. 13 de jun de 1980, p. 12.	
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fazendo isso. Que protestem e me queimem em praça pública. Não vai adiantar 

nada.” 29 

A repressão de Richetti contribuiu para a unificação dos movimentos 

sociais que emergiam com mais força nesse momento de abertura política: 

estudantil, feminista, LGBT e negro. Todos convocaram um ato público contra a 

violência policial para o dia 13 de junho, na frente do Teatro Municipal. Em uma 

carta aberta à população, assinada por 13 entidades, pediam a destituição de 

Richetti do comando da Delegacia Seccional. Ele e o secretário de Segurança 

Pública Octavio Gonzaga Junior foram convidados a prestar esclarecimentos aos 

deputados na ALESP. 

Conforme lembra o pesquisador Pádua Fernandes, baseado em 

documento da repressão, “esse movimento gerou uma resposta à imprensa do 

DOPS/SP. Nesta nota interna, não se disfarça a discriminação. Fala-se em 

"degradação humana (movimento de lésbicas, travestis, etc.)", contrastando com 

"as famílias que representam a grande maioria, em comparação com 'as minorias 

oprimidas'". O uso das aspas não disfarça que se trata realmente de uma 

orientação política de discriminação do Estado contra minorias”.30 

Lembra Marisa Fernandes que, na preparação desse ato, “as lésbicas 

passaram a noite, nós passamos a noite, pintando uma faixa de algodão pra poder 

ir para essa manifestação cuja concentração era nas escadarias do Municipal, a 

gente estava, sabia que tinha que abrir essa caminhada, “ah não, as lésbicas têm 

que abrir, as mulheres na frente” e lá vamos nós, contagiadas pelo medo, cada 

gesto muito medido, nós distribuímos panfletos, chegamos antes pra poder 

convidar a população ali e deixar claro para todos que aquela passeata era contra 

a polícia e a favor das vítimas, contra o abuso dos policiais que ofendiam os 

nossos sentimentos mais íntimos, nossos corpos e nos feriam moralmente”. 

Essa foi a primeira grande mobilização política do movimento LGBT 

brasileiro, preconizando as grandes manifestações de rua que posteriormente 

seriam organizadas nas Paradas de Orgulho LGBT por todo o país. 

																																																								
29Folha de São Paulo, 06 jun. 1980, p.8.	
30 http://opalcoeomundo.blogspot.com.br/2014/03/desarquivando-o-brasil-lxxxi-ditadura-e.html	
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Mesmo com toda essa reação, deve-se notar que, já em 1989, o deputado 

estadual Afanásio Jazadji encaminhou o Projeto de Lei n° 368 visando dar a 

denominação de “Dr. José Wilson Richetti” à Delegacia Seccional de Polícia 

Centro, do departamento das Delegacias Regionais de Polícia da Grande São 

Paulo. Essa homenagem ao delegado Richetti foi aprovada e convertida na Lei 

7076 de 30/04/1991, que deve ser revogada. 

Vale destacar, ainda, outro episódio de violência policial contra as travestis 

perpetrada pelo delegado Guido Fonseca. É verdade que desde 1976 as travestis 

já eram alvos privilegiados do policiamento ostensivo na cidade de São Paulo. A 

Portaria 390/76, da Delegacia Seccional Centro, autorizava a prisão de todos os 

travestis da região central da cidade para averiguações.  

Segundo essa mesma portaria, o cadastro policial dos travestis “deverá ser 

ilustrado com fotos dos pervertidos, para que os juízes possam avaliar seu grau 

de periculosidade”, dando às imagens importância fundamental no inquérito 

policial.  

A partir dos Termos de Declarações colhidos das travestis com informações 

sobre profissão, ganho mensal, gastos com hormônios e aluguel, além das 

imagens já referidas, Guido Fonseca fez uma série de estudos criminológicos com 

esse segmento que ele caracteriza como perversão31.  

Entre 14 de dezembro de 1976 e 21 de julho de 1977, 460 travestis foram 

sindicados para o estudo, sendo lavrados 62 flagrantes. O resultado mostra que 

398 travestis foram importunados com interrogatório sem serem “vadios”, tendo 

sido obrigados a demonstrar comprovação de trabalho com mais exigências que 

o restante da população, já que a portaria 390/1976 da Delegacia Seccional 

Centro estabelecia que travestis deveriam apresentar RG e carteira de trabalho 

acompanhada de xerocópia, sendo esta última encaminhada pela autoridade 

seccional para arquivo destinado somente às travestis. Se não tivessem os 

documentos referidos, as travestis eram encaminhadas ao distrito policial para 

lavratura do respectivo inquérito por vadiagem. 

																																																								
31FONSECA, Guido. Relatórios da Polícia Civil. São Paulo: Tomo XXX, 1977. 	
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As lésbicas também foram alvos das ações repressivas do Estado e de 

estabelecimentos comerciais, mas há ainda menos registros dessas histórias 

particulares. O jornal Lampião da Esquina chegou a publicar informações sobre 

as operações do delegado Richetti nos bares Ferros, Bixiguinha e Cachação. A 

chamada Operação Sapatão, realizada no feriado de 15 de novembro de 1980, 

deteve todas as frequentadoras destes estabelecimentos. Mesmo portando 

documentos regularmente, as mulheres foram detidas sob o argumento “você é 

sapatão”. As lésbicas detidas denunciaram ao jornal que foram extorquidas por 

agentes públicos para serem liberadas.  

Merece ainda destaque um episódio peculiar envolvendo O Ferro’s Bar, na 

Rua Martinho Prado, que ficou conhecido como o “pequeno Stonewall brasileiro”, 

em referência à histórica rebelião de homossexuais ocorrida nos EUA em 1969.  

Esse bar sempre foi muito frequentado pelo público lésbico à noite, sendo 

que ali também os grupos de militância atuavam: discutiam, vendiam os boletins 

ChanacomChana, divulgavam eventos etc. Apesar da má vontade do dono do bar 

em receber esse público, era um reduto das lésbicas na noite paulista. 

Na noite do sábado 23 de julho de 1983, algumas ativistas estavam 

vendendo o Boletim Chana com Chana dentro do Ferro’s e, em certo momento, o 

proprietário, os seguranças e o porteiro quiseram expulsá-las à força. Disseram 

que elas estavam proibidas de entrar ali e vender os boletins. Graças à resistência 

das presentes, as militantes puderem permanecer ali. Mas, nos próximos dois 

meses que se seguiram, enfrentavam resistência e ameaça por parte do porteiro 

que as tentava retirar dali. Assim, as lésbicas decidiram pela retomada do Ferro’s 

Bar e marcaram essa ação política para a noite de 19 de agosto do mesmo ano. 

Para tanto, articularam-se com a imprensa, ativistas gays e lésbicas, feministas, 

ativistas dos direitos humanos e com a Vereadora Irede Cardoso, os deputados 

Ruth Escobar e Eduardo Suplicy, sob organização da militante lésbica Rosely 

Roth. 

Conforme depoimento de Marisa Fernandes na primeira audiência pública 

desta Comissão Estadual da Verdade de São Paulo de São Paulo:  

 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



O Ferros Bar foi o mais importante espaço para as lésbicas de São 
Paulo, muito antigo, bar e restaurante, durante o dia um restaurante, 
durante a noite uma verdadeira sapataria, né? Lésbicas saindo pelo 
ladrão, dávamos muito lucro para aquele bar, que tinha um banheiro só, 
portanto dávamos bem pouca despesa, porque era mais fácil fazer xixi 
em outro lugar do que lá, não é? Mas eles não permitiram que a gente 
vendesse, os donos, que vendessem nosso "Chana com Chana", o 
jornalzinho que passou ali. Eles em 1983, em agosto proibiram a gente 
de vender isso lá dentro, apesar de todo o lucro que a gente dava, foi 
quando nós montamos, as lésbicas, eu não estava me São Paulo no 
momento, mas as lésbicas do GALF organizaram uma invasão, e aí 
chamaram a imprensa, chamaram a Irede Cardoso que esteve lá 
presente, a vereadora, e os ativistas gays e lésbicas foram todos pra lá, 
invadiram o Ferros Bar, e, como eles alegaram que a gente estava 
fazendo arruaça, dentro de tão comportado ambiente, o dono chamou a 
polícia, mas deu sorte naquela noite, a polícia acabou sendo imparcial. 
A Irede chamou os donos, porque eles se calaram, desapareceram, ela 
os fez estar presentes e houve muito discurso, foi um Stonewall 
brasileiro com certeza, é considerado o dia 19 de agosto, também Dia 
Nacional da Visibilidade Lésbica em referência a essa invasão do Ferros 
Bar. A Rosely Roth foi a mulher que encabeçou esta invasão do Ferros, 
foi uma das mais importantes, se não a mais importante, militante lésbica 
desse período da ditadura, ela viveu só 30 anos de idade.  

 

Censura e sistema de justiça32 

 

Os preconceitos homofóbicos embutidos na ideologia anticomunista e 

moralista adotada pelo regime militar infiltravam todos os espaços nos quais o 

estado de exceção operava. Embora houvesse a censura da imprensa e de outros 

meios de comunicação e expressão antes do golpe de 1964, a preocupação de 

“moralizar o país” reforçou a intervenção do Estado no controle da cultura sob 

diversos aspectos.  

Um exemplo é a proibição, em 1973, do tradicional concurso de fantasias 

do Teatro Municipal que era realizado em todos os carnavais. Como havia muitos 

homossexuais e inversões de gênero, o coronel responsável o proibiu como 

relatou Green na primeira audiência pública realizada. 

																																																								
32 O conteúdo desta seção é baseado em três capítulos do livro Ditadura e homossexualidade no 
Brasil: repressão, resistência e a busca da verdade, organizado por James N. Green e Renan H. 
Quinalha: “Um Lampião iluminando esquinas escuras da ditadura” por Jorge Caê Rodrigues; 
“Lésbicas e a ditadura militar: uma luta contra a opressão e a invisibilidade” por Marisa Fernandes; 
e “De Denner a Chrysóstomo: as homossexualidades na ditadura – 1972 a 1983” por Rita de 
Cassia Colaço Rodrigues.	
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Um dos casos mais graves e dramáticos de censura durante este período 

que merece registro foi a campanha contra as obras de Cassandra Rios, uma 

escritora cuja ficção sobre a lesbianidade nada agradou os cães de guarda da 

“moral e bons costumes”. Conforme relatou Marisa Fernandes na audiência 

pública no Memorial da Resistência, Cassandra publicou 50 livros, com mais de 

10 edições em média cada um, vendendo mais de 1 milhão de exemplares. Das 

50 obras publicadas, 36 foram censuradas na ditadura. Dezesseis processos 

judiciais foram propostos contra o seu livro Eudemônia. As acusações iam sempre 

no sentido de que seus textos continham conteúdo imoral e que aliciavam o leitor 

à homossexualidade. Os danos financeiros para ela e suas editoras eram 

enormes, pois as forças da repressão e censura retiravam as suas obras das 

livrarias e apreendiam os seus livros nas gráficas. Infelizmente, artistas e 

intelectuais que geralmente se mobilizavam contra os atos arbitrários da ditadura 

não chegaram a se solidarizar com Cassandra Rios na sua luta interminável 

contra a censura, provavelmente por causa do conteúdo das suas obras. Pode-

se afirmar que Cassandra Rios foi a artista mais censurada deste país durante a 

ditadura militar. 

Se livros, jornais, peças de teatro, letras de músicas e filmes sofreram 

censura durante o regime autoritário, sendo que os autores tinham que driblar 

representantes do governo que exigiam a eliminação de personagens gays e 

lésbicas ou cenas, diálogos ou frases “imorais,” a televisão tenha sido talvez o 

alvo prioritário dos guardiões da “moral e dos bons costumes”.  A expansão 

dramática das redes de televisão a nível nacional e o seu alcance entre todas as 

camadas sociais criaram um meio de comunicação que dominava o consumo de 

cultura no país. O Código Brasileiro de Telecomunicações e a Lei de Imprensa, 

ambos de 1967, bem como a Lei de Segurança Nacional, de 1969, ofereceram 

instrumentos formais e legais para controlar o acesso à informação e as 

possibilidades de moldar o conteúdo de programação dentro dos estreitos 

parâmetros ideológicos do regime. 

Se, durante o governo Médici, os meios de comunicação sofreram forte 

pressão da censura, também na distensão e na abertura dos governos de Geisel 
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e Figueiredo, a censura seguia perseguindo as pessoas que ofereciam uma visão 

mais tolerante da homossexualidade ou que, ao menos, não a ligavam com 

opiniões depreciativas. Celso Curi, um jornalista do jornal Última Hora, de São 

Paulo,  que publicou “A coluna do meio” entre fevereiro 1976 e novembro de 1977, 

dirigida ao leitores gays, foi processado por “promover a licença de costumes e o 

homossexualismo especificamente”. Na denúncia que o Promotor Público 

ofereceu ao Juiz de Direito de 14a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, o 

Estado alegou que “o homossexualismo é claramente exaltado, defendendo-se 

abertamente as uniões anormais entre seres do mesmo sexo, chegando inclusive 

a promovê-las através da seção Correio Elegante”, que funcionava para ajudar 

jovens a se conhecerem.33 Infelizmente, como no caso de Cassandra Rios, os 

setores mais amplos de oposição à ditadura não se mobilizaram na defesa de Curi 

e ele somente foi absolvido em março de 1979. 

Enquanto Curi respondia a um processo em São Paulo, um inquérito 

criminal foi instaurado, também em São Paulo, no ano de 1978, contra os onze 

jornalistas da Revista IstoÉ que foram responsáveis pela matéria “O poder 

homossexual”, sob a acusação de “fazer apologia malsã do homossexualismo”. 

No mesmo ano e na mesma cidade, outro inquérito criminal foi instaurado contra 

os jornalistas da revista Interview por matéria de conteúdo homossexual34.   

Estas ameaças recorrentes do Estado contra conteúdos jornalísticos que 

retratavam a homossexualidade positivamente ou de forma não pejorativa não 

tiveram o condão de impedir a fundação do jornal Lampião da Esquina, cujo 

número 0 (zero) foi lançado em abril de 1978 precisamente com o caso de Celso 

Curi na capa. Primeiro jornal que defendia abertamente os direitos dos 

homossexuais, o Lampião imediatamente incentivou a formação do primeiro 

grupo de ativistas no país, que adotou o nome SOMOS: Grupo de Afirmação 

Homossexual. Os agentes da repressão acompanharam de perto tanto o impacto 

do jornal Lampião quanto o emergente movimento e, como citamos anteriormente, 

																																																								
33 TREVISÃO, João Silvério, Demissão, processo, perseguições: mas qual é o crime de Celso 
Curi? Lampião da Esquina, n. 0, (abril 1978), p. 6-8.	
34 CONSELHO EDITORIAL, “Sinal de Alerta, Lampião da Esquina, nº 5, (outubro de 1978), p. 16.	
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um agente do CIE escreveu sobre a imprensa que “pode-se estimar alto interesse 

comunista no proselitismo em favor do tema [da homossexualidade]”. 

Dada a repressão contra jornalistas da grande imprensa, não houve 

grandes surpresas quando os editores do jornal Lampião — jornalistas, escritores, 

professores e artistas — começaram a sofrer pressões e assédios. Em agosto de 

1978, o jornal foi alvo de um inquérito policial que durou 12 meses, com a ameaça 

de serem enquadrados na Lei de Imprensa, segundo a qual eles poderiam receber 

até um ano de prisão por atentar contra a “moral e os bons costumes”. No dia 2 

de abril de 1979, cinco editores compareceram à sede da Polícia Federal do Rio 

de Janeiro para serem indiciados criminalmente. No segundo semestre desse 

mesmo ano, os editores de São Paulo também foram indiciados criminalmente e, 

na mesma época, várias bancas de jornal em diferentes cidades do país foram 

vítimas de bombas de grupos direitistas que deixaram panfletos anônimos 

exigindo que os jornais alternativos ou revistas pornográficas, entre os quais o 

jornal Lampião, parassem de ser vendidos. O processo foi posteriormente 

arquivado por sentença do juiz da Vara Federal da Seção Judiciária Federal do 

Rio de Janeiro, porém esta tentativa de silenciar uma voz nacional importante do 

incipiente movimento homossexual afetou o funcionamento do jornal e foi um dos 

fatores que levou os editores a fecharem o periódico em 1981. 

Hoje em dia, com a ausência de censura do Estado sobre a imprensa e a 

internet que oferece uma variedade de fontes de informação ao público, é difícil 

entender o significado e os efeitos da censura nas vidas de jovens gays e lésbicas, 

que viviam a experiência política de uma ditadura e que, pessoalmente, estavam 

descobrindo a sua sexualidade. No entanto, a falta de modelos positivos na mídia 

para contrapor os preconceitos e os estereótipos tradicionais foi um legado da 

ditadura para a homolesbotransfobia ainda atual em nosso país. Justamente 

quando na Europa e nos Estados Unidos novos discursos e imagens da 

homossexualidade circulavam e também quando movimentos surgiram para 

contestar conceitos conservadores – para não dizer reacionários - sobre gênero 

e sexualidade, a censura bloqueava o acesso do público brasileiro a essas novas 

ideias. Os precursores desse movimento que tinham a coragem de enfrentar a 
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ideologia homofóbica da ditadura tinham de encarar um aparelho do Estado 

consolidado por meio da censura e do sistema de justiça, criminalizando desejos, 

perspectivas e opiniões sobre a homossexualidade. Quantos jovens se mataram 

por não terem entendido a sua sexualidade e por não terem tido acesso a 

informações sobre essa questão? É uma pergunta de difícil resposta, mas resta 

claro que a censura serviu como instrumento para a prática de violações de 

direitos humanos durante a ditadura militar. 

 

Recomendações 

 

1. Criminalização da homolesbotransfobia; 

2. Aprovação de lei garantindo a livre identidade de gênero; 

3. Construção de lugares de memória dos segmentos LGBT ligados à repressão 

e à resistência durante a ditadura (ex. Delegacia Seccional do Centro na Rua 

Aurora, Departamento Jurídico XI de Agosto, Teatro Ruth Escobar, Presídio do 

Hipódromo; Ferro`s Bar; escadaria do Teatro Municipal etc); 

4. Pedidos de desculpas oficiais do Estado pelas violências, cassações e 

expurgos cometidos contra homossexuais em ato público construído junto ao 

movimento LGBT; 

5. Reparação às pessoas LGBT perseguidas e prejudicadas pelas violências do 

Estado; 

6. Convocação dos agentes públicos mencionados para prestarem 

esclarecimentos sobre os fatos narrados no presente relatório; 

7. Revogação da denominação de “Dr José Wilson Richetti” dada à Delegacia 

Seccional de Polícia Centro, do departamento das Delegacias Regionais de 

Polícia da Grande São Paulo pela Lei 7076 de 30/04/1991; 

8. Suprimir, nas leis, referências discriminatórias das homossexualidades: um 

exemplo é o artigo 235 do Código Penal Militar, de 1969, do qual se deve excluir 

a referência à homossexualidade no dispositivo que estabelece ser crime 

"praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual 

ou não, em lugar sujeito a administração militar". 
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Ditadura e saúde mental 
 
 
Introdução 
 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo (CEV) “Rubens Paiva” 

escolheu, entre seus temas, a questão da saúde mental. A importância desse 

campo, no campo da justiça de transição, pode ser analisada sob ao menos dois 

aspectos: o reconhecimento das consequências psíquicas da repressão, que 

constituíram um dos pontos condenatórios ao Estado brasileiro na sentença da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no caso Araguaia, e a relação 

histórica entre as instituições de saúde mental e as graves violações de direitos 

humanos. 

 No primeiro aspecto, a dimensão do reconhecimento das vítimas e de 

seu sofrimento, essencial para as dimensões da memória e da verdade, e com 

consequências importantes para a da justiça, é de se destacar que os parágrafos 

264 a 269 da sentença da CIDH no caso Araguaia (ou Gomes Lund e outros vs. 

Brasil), publicada em 2013 pela CEV “Rubens Paiva”, obrigam o Estado 

brasileiro a prestar o "atendimento médico, psicológico ou psiquiátrico [...] às 

vítimas que assim o solicitem". 

A CEV "Rubens Paiva" buscou apoiar o Estado brasileiro no cumprimento 

dessa disposição e realizou audiência, em 15 de abril de 2013, para o 

lançamento em São Paulo, na Alesp, das Clínicas do Testemunho, promovidas 

pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, em favor dos anistiados, 

anistiandos e familiares, atingidos pela ditadura militar. 

No tocante ao segundo aspecto, impõe-se a necessidade de investigação 

sobre as instituições e profissionais de saúde mental na violação de direitos 

humanos, que é uma tarefa que deve ser continuada e foi incluída entre as 

recomendações da CEV “Rubens Paiva”. 

 

 

1. Seminário Psicanálise, Política e Memória em Tempos Sombrios; a 

questão das clínicas de testemunho 
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No dia 31 de agosto de 2012, a CEV “Rubens Paiva” fez audiência pública 

que acolheu parte do seminário “Psicanálise, Política e Memória em Tempos 

Sombrios: Brasil e Argentina”1, organizado pela Universidade de São Paulo. Dela 

participaram a diretora do Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado 

(Ieve), Janaína Teles; do professor do Instituto de Psicologia da USP, Paulo 

Endo, e do coordenador da área técnica de saúde mental, álcool e outras drogas 

da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Roberto Tykanori 

Kinoshita; Fabiana Rousseaux, diretora do Centro de Assistência a Vítimas de 

Violações de Direitos Humanos Dr. Fernando Ulloa. 

Nessa audiência, destacamos o depoimento de Fabiana Rousseaux. O 

Centro que dirige está ligado à Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da 

Justiça da Argentina. 

A especialista destacou o problema de como, metodologicamente, 

restabelecer os laços das vítimas com o Estado, para que se chegue ao efeito 

reparador exigido pelos parâmetros da justiça de transição.  

Outra questão é a do necessário envolvimento com equipes de outros 

Estados, tendo em vista as alianças entre as ditaduras no Cone Sul na Operação 

Condor; as vítimas podem ter laços com mais de um país: 

 
Também ocorreu na Argentina, como no Uruguai, Brasil, no Chile, 
Paraguai e Bolívia que durante os anos da ditadura coordenadas no 
Cone Sul, o que se chamou de Plano Condor, as vítimas não puderam 
ter enquanto esses fatos ocorriam, tão terríveis e tão dolorosos, não 
puderam ter nenhum tipo de  atenção, obviamente. [...] Depois de 
tantas décadas, os Estados não só têm a obrigação de reparar e, 
dentro das políticas de reparação, a saúde é uma das obrigações que 
o Estado tem que assumir [...] e assumir desde um ponto de vista 
integral, quer dizer, não só pensando fragmentadamente como se 
assistem as vítimas, como se, lhes dá apoio psicológico, senão como 
se entendem que as consequências da violência do Estado, não são 
consequências só psicológicas, ou também as psiquiátricas, como 
algumas vezes se entende mal, mas consequências que têm tudo que 
ver com os projetos de vida das pessoas que foram vítimas do 
terrorismo de Estado2. 

 

Trata-se, pois, da necessidade de um atendimento integral às vítimas e 

que, ademais, deve pensar nas gerações seguintes: as conseqüências da 

ditadura não são sofridas apenas pelos militantes que sofreram diretamente as 

                                                            
1 Audiência disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=XXupnIKCmU4>. 
2 Depoimento de Fabiana Rousseaux na audiência da CEV “Rubens Paiva” 31 de agosto de 
2012. 
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ações do terror de Estado, mas por suas famílias e descendentes. Na Argentina, 

vemos essa dimensão transgeracional em organizações como As Mães da 

Praça de Maio, as Avós e, finalmente, os filhos dos mortos e desaparecidos 

políticos, que criaram a HIJOS. Essas organizações demonstram o impacto 

social do terror de Estado. 

 

Porém, ademais, foi afetada toda a sociedade afetada em seu 
conjunto, e se não entendemos que os danos provocados são danos 
que vão ter consequências adiante, consequências transgeracionais, 
consequências muito mais além do que ocorreu no momento em que 
aconteceram os fatos, e isso vemos todos os dias, atendendo a filhos 
e a netos de desaparecidos, como retorna tudo isso que esteve 
silenciado nessas histórias como retorna de modo sintomático, com 
efeitos no corpo, com doenças psicossomáticas, com problemas 
escolares, com problemas de trabalho, com problemas para as famílias 
[...] Se não entendemos a dimensão, a marca social que isso teve, é  
muito difícil que possamos pensa uma política que pretenda chamar-
se de reparação. 
Nós temos muito cuidado com isso porque uma das maneiras que 
entendemos, que tem que ver com implantar precisamente uma real 
política de reparação é fazer um forte trabalho de capacitação a todos 
os profissionais de saúde mental, e da saúde em geral, que trabalham 
nos hospitais públicos de argentina. E essa experiência também nós 
temos pensado com colegas do Uruguai, com colegas do Brasil, do 
Chile, de Paraguai porque, o fato de que na Argentina tramitam 
julgamentos, entre eles alguns vinculados ao que se chamou de Plano 
Sistemático de Apropriação de Bebês, ou Plano Condor, que são os 
próximos julgamentos, implica todo um movimento testemunhal e de 
pessoas que foram testemunhas desses fatos, que vivem nesses 
outros países, não só na Argentina. Então, o fato de que haja 
julgamentos na Argentina, julgamentos orais, me refiro, pôs em marcha 
todo um movimento muito além da Argentina, em todos os países do 
Cone Sul, que implica então uma articulação real, sistemática, séria, 
dos recursos de todos esses países [...]3. 

 
Por conseguinte, segundo Fabiana Rousseaux, esse tipo de atendimento 

integral deve ser pensado em nível de Cone Sul, e não se limitar às equipes 

nacionais. 

Como resultado, a Comissão ressaltou que, mesmo depois de tanto 

tempo após o fim da ditadura militar, não se conseguiu ainda encontrar uma 

forma de reparar as vítimas do terror de Estado no campo da saúde mental, que 

é imprescindível para uma reparação plena. 

No Brasil, o debate não está tão avançado quanto na Argentina. O projeto 

das Clínicas de Testemunho, promovido pela Comissão de Anistia do Ministério 

da Justiça, é um avanço nesse campo: trata-se de um projeto, que está a ser 

                                                            
3 Idem. 
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desenvolvido por cinco grupos (dois em São Paulo, e também no Rio de Janeiro, 

em Porto Alegre e Recife). A CEV “Rubens Paiva” realizou audiência pública de 

lançamento do projeto4 em 15 de abril de 2013. Foi debatido, na ocasião, o apoio 

psicológico a vítimas da ditadura, que foi instituído, como ressaltou o presidente 

da CEV “Rubens Paiva”, com muito atraso: 

 

O presidente da Comissão da Verdade da Alesp, deputado Adriano 
Diogo (PT), declarou que, “embora com muito atraso”, recebia a 
criação dos grupos como um avanço. Preso e torturado na ditadura, o 
deputado disse que sempre buscou ajuda, mas, mesmo assim, não 
conseguiu superar os traumas. “Eu sempre me tratei, mas vou te dizer 
uma coisa: isso nunca vai sair da cabeça. Eu vi cinco pessoas serem 
mortas”, ressaltou.5 

 

Participaram dessa audiência a conselheira da Comissão de Anistia Rita 

Sipahi, a psicanalista Beatriz Vannuchi, o presidente do Instituto Projetos 

Terapêuticos, Moisés Rodrigues da Silva Júnior, o psicanalista membro da 

Clínica do Testemunho Projetos Terapêuticos do Rio de Janeiro, Eduardo 

Losicer, e Marta Nehring, cujo documentário 15 Filhos (a respeito dos filhos de 

militantes políticos assassinados durante a ditadura militar) realizado em 

parceria com Maria Oliveira, foi exibido na ocasião. 

 

 

2. O Holocausto brasileiro: a Colônia de Barbacena 

 

A CEV "Rubens Paiva" debateu, na 61ª audiência pública, em 9 de agosto 

de 2013, o livro Holocausto brasileiro: vida, genocídio e 60 mil mortes no maior 

hospício do Brasil, da jornalista Daniela Arbex, sobre a Colônia de Barbacena, 

em Minas Gerais, onde pelo menos 60 mil pessoas morreram; os pacientes eram 

internados, muitas vezes, à força, e sem mesmo terem diagnóstico de doença 

mental, incluindo epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, dependentes 

químicos. 

 

                                                            
4 A audiência está disponível nestas ligações: < 
https://www.youtube.com/watch?v=CHQnEjdbXtc > e < 
https://www.youtube.com/watch?v=zAJ2-zFYcio >. 
5 MELLO, Daniel. Grupos vão dar auxílio psicológico a perseguidos pela ditadura. Agência Brasil. 
16 abr. 2013. Disponível em < http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-04-
15/grupos-vao-dar-auxilio-psicologico-perseguidos-pela-ditadura >. Acesso em 28 fev. 2015. 

Relatório - Tomo I - Parte II: Grupos Sociais e Movimentos Perseguidos ou 
Atingidos Pela Ditadura

www.verdadeaberta.org



Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com 
vocês, de estar falando entre amigos porque eu estou me sentindo 
muito acolhida por todos, e eu vou falar um pouquinho, tentar contar 
rapidamente porque eu sei que todo mundo quer falar alguma coisa, 
sobre como nasceu o Holocausto Brasileiro, que nasceu o livro, nasceu 
a partir de uma série de matérias que revelou, foram publicadas na 
Tribuna em 2011 que é o jornal que eu trabalho há 18 anos, e que 
revelou uma das tragédias brasileiras mais silenciosas que foi a morte 
de mais de 60 mil pessoas dentro do maior hospício do Brasil, que foi 
o Hospital Colônia de Barbacena que entre 1903 e 1980 viveu uma 
história de extermínio. 
Projetado inicialmente para ter 800 vagas o hospital atingiu a marca de 
cinco mil pacientes em 1980, milhares de homens, mulheres e crianças 
faleceram de tortura, diarreia, fome e frio. No local onde homens e 
mulheres e crianças eram mantidos nus. No local onde homens e 
mulheres eram violentadas e tiveram arrancados seus bebês ao 
nascer. E que tentaram proteger a gravidez, os seus filhos passando 
fezes na barriga para que naquele período da gestação, pelo menos 
naquele período elas não fossem tocadas. Era um repelente humano6.  
 

A jornalista explicou que a Colônia, em Minas Gerais, recebia internos de 

todo o país, e que havia sido retratada em conto de João Guimarães Rosa, 

“Sorôco, sua mãe, sua filha”: 

 
Os pacientes eram mandados para a Colônia de vários cantos do Brasil 
e assim como nos campos de concentração nazistas eles eram 
mandados de trem e vagões de carga para a Colônia em um caminho 
sem volta ao inferno. Foi Guimarães Rosa que criou a expressão ‘trem 
de doido’ para referir-se ao caminho da morte para a Colônia. Ele conta 
inclusive no conto ‘Sorôco, sua mãe e sua filha’ a dor de um homem 
ao se despedir das únicas mulheres que ele tinha na vida e que foram 
levadas no trem da solidão coletiva. Eu já vou começar a chorar aqui, 
gente. Não vai dar certo.  
Vamos lá. Documentos de 1911 demonstram, a gente achou esse 
documento no arquivo público mineiro, demonstra que não havia 
critério médico nenhum para a internação dessas pessoas, nesse caso 
ali é um documento em que uma brasileira de 23 anos chamada Maria 
de Jesus foi internada porque tinha tristeza e calma. Esse foi o motivo 
da internação dela.  
O meu primeiro contato com o Holocausto Brasileiro foi em 2009, foi 
quando eu tive acesso a um conjunto de imagens feitas em 1961 dentro 
da Colônia pelo fotógrafo Luiz Alfredo da revista O Cruzeiro. E eu fui 
fazer uma entrevista, uma matéria do dia com o psiquiatra da minha 
cidade, José Laerte que hoje é o atual Secretário de Saúde de Juiz de 
Fora que me conhece há muitos anos e inclusive a minha luta dentro 
da saúde mental e das matérias de denúncia em defesa da população, 
e no meio da matéria ele me diz, antes que eu me esqueça de precisa 
tirar isso. E tirou um livro da gaveta que trazia essas imagens. E aí nem 
preciso dizer para vocês que a entrevista terminou ali. Eu não tinha 
condições de conversar mais. Peguei as fotos e fiquei completamente 
impactada, primeiro porque as fotos não me remetiam a um hospital, 
mas a existência de um campo de concentração. E segundo pelo fato 
de como a minha geração não conhecia nada dessa história, e mais 

                                                            
6 Depoimento dado por Daniel Arbex na 61ª audiência pública da CEV “Rubens Paiva”, em 9 de 
agosto de 2013 
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tarde eu vim a descobrir que o Brasil desconhecia uma das suas piores 
tragédias. Então, a CL nasceu em uma sala de seis metros quadrados7.  

 

A jornalista entrevistou diversos internos e explicou como chegou à 

estimativa de sessenta mil mortos, que a levou a caracterizar o fato como 

“holocausto”: 

 

Os 60 mil corpos é uma estimativa admitida pelo próprio Governo do 
Estado porque o hospital Colônia nasceu em 1903 e ele funcionou 
precariamente e manteve as pessoas em indigência social até 1980. E 
a média de cinco mortes diárias. Só que nós períodos de maior lotação 
chegava a 16 mortes diárias. Então, isso pode ultrapassar esse 
número. E o número desses corpos foi um levantamento feito a nosso 
pedido, com a ajuda da coordenadora do Museu da Loucura, porque o 
Museu da Loucura tem alguns arquivos, e ela conseguiu, acredito que 
essa venda tenha anterior a esse período, mas conseguiu nos ajudar 
a identificar os arquivos, porque tinha um livro de registros de vendas 
de corpos e tinha ao lado da venda o valor do corpo, o valor daquele 
lote, quantas peças porque eram assim que eram chamadas, porque 
foram comercializadas, e em qual período, para qual faculdade de 
medicina e mais que isso, os nomes dos cadáveres também estão lá. 
A gente tem todos esses documentos em mãos8. 

 

A jornalista ainda ressaltou que houve pessoas que foram internadas por 

motivos políticos: 

 

A SRA. – Gostaria de saber se nas suas pesquisas houve internações 
por motivos políticos? 
A SRA. DANIELA ARBEX – Houve sim. Alguns militantes foram 
internados na época da ditadura. Também foram silenciados na 
Colônia9.  

 

Ainda são necessárias mais investigações para identificar esses militantes 

internados na Colônia por motivos políticos. 

 

 

3. Os “bobos” de Goiás 

 

Na 137ª audiência da CEV “Rubens Paiva’, em 29 de agosto de 2014 da 

CEV "Rubens Paiva', foi lançada a obra Os "bobos" em Goiás: enigmas e 

silêncios, da pesquisadora Marilucia Melo Meirelles, que abordou a 

concentração de doentes mentais na cidade de Goiás, assunto tabu porque 

                                                            
7 Idem. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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essas pessoas eram recolhidas pelas famílias, ainda crianças, para trabalharem 

em situações análogas às da escravidão, sob a omissão completa do Estado, 

que nem mesmo possui registro de quantos eram esses chamados "bobos". 

Trata-se também de uma questão de classe social, pois “A designação de 

“bobos”, em contrapartida, é reservada apenas aos deficientes mentais 

provenientes das camadas mais pobres da população.10” 

A pesquisadora explicou que a origem da presença dessas pessoas com 

deficiência remonta à transição entre os séculos XIX e XX: 

 

Será nesse final do século XIX, início dos XX, que ocorre os primeiros 
registros de presença de deficientes na cidade de Goiás, e a existência 
do único hospital da região, e também o asilo, atraíram as famílias da 
redondeza na entrega de seus filhos. 
Desta maneira, aos poucos, o contingente, principalmente de 
deficientes abandonados, foi aumentando de forma bastante 
significativa. 
Estas crianças eram deixadas nos jardins do asilo, a gente viu aqui 
pelos relatos, mas eu vou repetir, porque talvez o som não foi 
alcançado por todos, então, as crianças eram deixadas nos jardins do 
asilo, no hospital, nas soleiras das portas das casas ou entregues 
diretamente as famílias oligárquicas. 
Nesse sentido não diferia muito as práticas de abandono realizadas em 
todo o mundo. 
O importante a ressaltar é que a marca de nascença dessas crianças 
determinava o seu destino. Eram, em sua maioria, geradas no meio 
rural e a condição de deficiência as incapacitava para o trabalho do 
campo. Ir para a cidade era sua sina. 
Recolhi relatos de famílias que adotaram bobos nos quais se contava 
que algum parente havia trazido uma criança deficiente, física ou 
mental, solicitando que fosse acolhida. 
Em alguns casos, o parente solicitava à família adotante a guarda 
provisória da criança, alegando motivo de viagem, para nunca mais 
voltar para recolhê-la. 
As crianças órfãs, de uma maneira geral, eram doadas para famílias 
mais abastadas, só os muito pobres abandonavam anonimamente 
seus filhos, deixando entrever que havia certa resistência a esse ato, 
praticado só em último caso. 
Tornou-se então tradição na província, entre algumas famílias, 
receberem essas crianças que tanto podiam ser filhos de algum 
parente pobre distante, de algum amigo, ou um afilhado, para serem 
criados recebendo o honroso título de “Filhos de Criação”, instituto 
distinto da adoção, que dispensava o registro formal de “Adotivo”. 
O fato fundamental foi o encerramento do ciclo do ouro e o 
empobrecimento da cidade, que fez com que os escravos, 
principalmente os que prestavam serviços domésticos, fossem 
vendidos. Progressivamente foram substituídos por bobos adotados, 
que na prática substituíram a mão de obra escrava. 
Apesar da abolição da escravatura o uso e abuso dos bobos perdurou 
sobre todo o século XX, com resquícios até os dias de hoje. 

                                                            
10 MEIRELLES, Marilucia Melo. Os "bobos" em Goiás: enigmas e silêncios. Goiânia: Editora UFG, 
2014, p. 226. 
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Em troca de casa e comida deveriam prestar serviços, se fosse menina 
trabalharia em serviços domésticos, sendo menino trabalhava, na 
maioria das vezes, em serviços pesados, atividades comerciais e 
rurais11. 

 

O abandono e a exploração desses “bobos” foram naturalizados na 

Cidade de Goiás, e sua dignidade foi negada, além de lhes ter sido vedado, em 

regra, um atendimento de saúde especializado. 

 

O paradoxo é que, de um lado temos o atributo de bobo sendo 
depositado há séculos numa categoria de deficientes físicos e ou 
mentais, de outro temos o segredo, o isolamento, a reclusão, a 
banalização e a vulgarização. 
Ao mesmo tempo em que há certa reificação, naturalização, há 
também um grande tabu, é como se aos bobos a natureza humana 
fosse negada. 
Sua presença naturalizada no cotidiano os transforma em mais um tipo 
de animal doméstico, muito útil, bem mais inteligente do que outros 
bichos de estimação. 
Os bobos também não foram tema de discurso político propositivo, não 
transitaram para o espaço institucional, para eles não houve propostas 
nem programas oficiais, jamais a integridade pessoal de um bobo foi 
protegida por qualquer denúncia formal de abuso. 
Naturalizados pelo cotidiano, e esquecidos pelo poder público, foram 
tratados com displicência12. 
 

A pesquisadora destacou que o único documento oficial de 

reconhecimento da existência dos “bobos” ocorreu durante a Era Vargas, pelo 

interventor nomeado para governar Goiás, Pedro Ludovico Teixeira. 

O relatório foi analisado pela pesquisadora na audiência: 

 
O melhor exemplo desse descaso aos bobos foi o tratamento 
desrespeitoso dado pelo interventor federal Pedro Ludovico Teixeira, 
quando escreveu para Getúlio Vargas, justificando a necessidade da 
mudança da capital do estado para outra região que, posteriormente, 
veio a ser Goiânia. 
Eu quero dizer a vocês, que esse interventor, na época da ditadura 
Vargas, ele, posteriormente, quando Goiânia foi inaugurada, ele foi por 
duas vezes governador do Estado, foi senador da República também, 
então, ele sempre ocupou cargos expressivos na política local. 
Então, para finalizar eu vou ler, na íntegra, as opiniões que ele 
escreveu, as opiniões sobre os bobos da cidade de Goiás, que ele 
escreveu nesse documento, é um documento muito extenso. Eu retirei 
algumas citações de falas, então, desse interventor, Pedro Ludovico 
Teixeira, qual era, de fato, a opinião dele obre esses bobos, então eu 
vou ler, na íntegra, essas passagens desse documento. 
Então ele começa dizendo assim:  
“Devido a perpétua escassez de água potável”, esse documento era 
para justificar a necessidade de mudança da capital da cidade de Goiás 
para Goiânia, “Devido a perpétua escassez de água potável com que 

                                                            
11 Depoimento de Marilucia Melo Meirelles na 137ª audiência da CEV “Rubens Paiva’, em 29 de 
agosto de 2014. 
12 Idem. 
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a população da capital se vê a braços o ano inteiro, principalmente nos 
meses da seca, há aqui uma verdadeira legião de carregadores e 
carregadoras em que predominam os débeis mentais, ocupada na 
baldeação de água para as habitações.” 
Mais adiante ele prossegue utilizando-se, inclusive, do apelido de 
velha, para referir-se a cidade. 
“Em certas épocas do ano, para conseguir encher a vasilha, é o 
carregador obrigado a entrar na cauda, parece incrível.  
É sabido que em campanhas, na hora de distribuição de refeições, os 
soldados formam cauda. 
Dizem os cronistas, que na Rússia Soviética, é comum o espetáculo 
da cauda, na porta dos armazéns ou cooperativas de gêneros, mas 
formar cauda por causa de um pote de água é acontecimento estranho 
e deprimente, que somente se verifica na velha capital de Goiás.” 
Daí ele descreve as condições brutais de trabalho dos deficientes 
mentais no abastecimento de água na cidade de Goiás. 
Então ele diz o seguinte: “Nos anos em que a seca se torna mais 
demorada, o penoso trabalho de transportar água do chafariz e da 
Fonte da Carioca, para desalterar a população, começa alta 
madrugada, às vezes às 3h e, até, às 2h, durando todo o dia e 
prolongando-se pela noite a dentro, até às 22h. 
É que o fio de água, de ambas as fontes se adelgaça 
extraordinariamente, exigindo que, como nos guichês bancários, a 
ordem da chegada seja obedecida e que cada carregador aguarde a 
sua vez de encher a vasilha, ainda que dezenas deles já se achem à 
frente”13. 
 

Apesar de descrever as condições desumanas a que eram submetidos os 

“bobos”, o interventor não deixou de exprimir seu preconceito contra essa 

população, o que não deixa de ser significativo tendo em vista sua profissão, que 

era a de médico: 

 
Aí ele destila mesmo o seu ódio e achincalha os bobos. 
“A contingência secular de necessitar a população de um exército de 
baldeadores de água, deu lugar a que surgisse uma estranha 
instituição nitidamente local, o bobo. 
Caracteriza-se esta instituição pela tendência comum verificável em 
muitas famílias goianas de manter cada uma delas um bobo, 
mentecapto, idiota, imbecil, para o serviço de transportes domésticos, 
especialmente o de água.” 
Talvez seja este o único documento oficial que reconhece a existência 
dessa estranha instituição, nitidamente local, o bobo. 
Com seu duro destempero, nos oferece uma descrição clara e direta 
sobre os motivos que levava a sociedade local a adotar esses 
deficientes. 
“Há numerosas famílias que se beneficiam dos serviços desses 
deserdados da sorte, transformando-os em escravos e remissíveis a 
troco de restos de comida e de um canto para dormir, não raro, entre 
os animais domésticos. 
Contam-se as dezenas nessa capital. 
Os infelizes, classificados no extenso grupo patológico dos débeis 
mentais, desde os imbecis natos até os cretinizados pela miséria física 
e por outras causas degenerescentes, congênitas ou adquiridas, os 
quais, como verdadeiras máquinas, se esbofam nos trabalhos caseiros 
das famílias que os acolhem.” 

                                                            
13 Idem. 
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Eu gostaria de dizer que o Pedro Ludovico Teixeira, além de todos 
esses cargos políticos, ele era médico. 
Somente no final do século XX é que os deficientes mentais, físicos e 
fonoauditivos do estado de Goiás, através da Lei nº 12.695, de 11 de 
setembro de 1995, foram incluídos num programa de atenção e 
preocupação legal, sendo oficialmente criados a Política Estadual de 
Atenção ao Deficiente, o Fundo Estadual de Apoio ao Deficiente e o 
Conselho Estadual dos Direitos dos Deficientes. 
Com o envelhecimento dos bobos e seu desaparecimento, previsível, 
o Asilo São Vicente de Paulo, de destino inicial passou a ser o destino 
final dos bobos da cidade de Goiás14. 

 

Hoje há apenas os remanescentes dessa triste realidade, muitos deles 

internados no Asilo Vicente de Paulo.  

 

 

Conclusões 
 

Dentro das medidas reparadoras exigidas pelos parâmetros 

contemporâneos da justiça de transição, impõe-se a questão do tratamento 

integral às vítimas dos crimes de lesa-humanidade cometidos pela ditadura 

militar e a seus familiares, que também sofreram suas conseqüências. 

Audiências que não tinham como objeto específico a questão das 

instituições e profissionais do campo de saúde mental durante a ditadura militar 

em São Paulo, as relativas aos “Bobos” de Goiás e à Colônia de Barbacena, 

demonstraram sobejamente que essas instituições e esses profissionais foram 

historicamente usados no Brasil como instrumentos e agentes de poder e 

sujeição, seja por motivos políticos ou não. Na maioria dos casos, que não 

envolve militantes políticos, tratar-se-á de uma questão de resistência social, 

pela eficácia efetiva do direito social à saúde, que inclui necessariamente a 

saúde mental. 

No tocante aos militantes políticos, a CEV “Rubens Paiva” indica a 

necessidade de que pesquisas sejam retomadas pesquisas sobre documentos 

da CPI de 1991 que investigou o uso dos hospitais psiquiátricos pela ditadura 

militar. 

O deputado estadual Roberto Gouveia, em audiência de 1º de outubro de 

1991, recebeu documentos com a denúncia anônima de que prisioneiros 

políticos haviam sido internados no Complexo Juqueri no Estado de São Paulo: 

                                                            
14 Idem. 
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Portanto não vamos passar recibo e gostaria de evoluir para o assunto 
que me traz à tribuna no dia de hoje, que diz respeito à denúncia que 
fizemos aqui, em maio deste ano, e dá conta da utilização do Complexo 
Juqueri no processo de confinamento e de tortura a presos políticos no 
período mais difícil da ditadura – 1968 a 1976. 
Tivemos uma audiência com o Governador Luiz Antônio Fleury Filho 
junto com a Prefeita Luiza Erundina e com o atual Secretário da 
Segurança. Nessa audiência tivemos a oportunidade de entregar ao 
Governador um dossiê completo dos documentos que recebemos 
anonimamente. Deste dossiê fazia parte um ofício onde o Chefe 
Permanente da Guarda Militar do Juqueri pedia, a mando de seu 
superior hierárquico, a relação nominal dos presos políticos existentes 
naquela instituição. Portanto, comprovando mais uma vez a utilização 
do Complexo Juqueri, neste tipo de procedimento.  
[...] 
Sr. Presidente. Srs Deputados, passo a ler a matéria que saiu no 
“Diário Popular” mostrando que a Escopolamina servia, no Complexo 
Juqueri, como chico-doce serve no presídio, mostrando o requinte e a 
utilização da ciência médica de uma forma profundamente 
questionável, tanto do ponto de vista técnico, como da ideologia que 
envolve as relações entre profissionais e pacientes.  
 
...Escopolamina tinha uso amplo 
O uso da escopolamina (que provoca bloqueio da musculatura e dá 
sensação de morte iminente) só foi admitido por Paulo Silva ao final de 
seu depoimento aos deputados. Ele garantiu, porém, que apenas 
médicos e enfermeiros aplicavam a droga nos pacientes.  
Diante das afirmações, o atual diretor-clínico do Juqueri, Mário Balster, 
estabeleceu que até 1984, quando o uso da droga foi abolido, os 
funcionários do complexo acumulavam múltiplas funções, dando a 
entender que um servente ou um encarregado também poderiam 
aplicar o medicamento nos internos15.   

 

As autoridades do Estado, nessa ocasião, não deram prosseguimento às 

investigações.  

 
Quero comunicar à Casa que já temos em nosso poder o documento 
original em que os médicos Dr. Henrique e Dr. Paulo Fraleti, a 
administração do manicômio, bem como os encarregados da 
disciplina, responsáveis pelas celas onde vários presos políticos 
permaneciam mandaram dar escopolamina – uma droga que provoca 
sensação de morte iminente – como medida disciplinar. Conseguimos 
o documento original para que ninguém mais duvide dessa prática 
cruel, desta prescrição de tortura, infelizmente usada por profissionais, 
dita nesse documento como medida disciplinar e não como terapia16. 

 

O uso do Complexo Juqueri como centro de internação e de tortura é uma 

questão que merece investigação para os fins de responsabilização dos 

responsáveis por essas graves violações de direitos humanos, e para se elaborar 

                                                            
15 Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, São Paulo, 101 (212), sexta-feira, 9 nov. 1991. 
16 Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, São Paulo, 101 (214), terça-feira, 12 nov. 1991. 
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um quadro mais completo das graves violações de direitos humanos nesse 

período. 

 
 
 

Recomendações 

 

1. Elaboração de um protocolo de atendimento, no campo da saúde mental, de 

integral respeito aos direitos humanos; reformulação dos moldes de tratamento 

de pessoas internadas em institutos de saúde mental, com o propósito de inibir 

as violações de direitos humanos, inclusive a tortura por meio de medicamentos; 

2. Investigação sobre as instituições e profissionais de saúde mental na violação 

de direitos humanos durante a ditadura militar, mais notadamente em relação à 

internação e à tortura de presos políticos nas instituições psiquiátricas. 

3. Estabelecer um mecanismo de colaboração entre as equipes de saúde mental 

e justiça de transição do Cone Sul, tendo em vista as vítimas do Plano Condor. 
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